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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของอ ำเภอป่ำบอน 

 
ค ำขวัญอ ำเภอป่ำบอน  

“น  ำตกไหลแรง แม่แตงสวยสด สับปะรดหวำนดี มีเผ่ำซำไก ใฝ่วัฒนธรรม น ำกำรศึกษำ” 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 ประวัติศำสตร์กำรจัดตั งอ ำเภอ 

 “ป่าบอน” เดิมเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอปากพะยูน ค าว่า"ป่าบอน" เป็นช่ือเรียกขานตามสภาพธรรมชาติ
ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น คือมีต้นบอนขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณท่ีราบลุ่มน้ าป่าบอนหรือคลองป่าบอน ชาวบ้านเรียกว่า 
"บอนคัน" ซึ่งเป็นพืชล้มลุก ใช้ล าต้นต้ม
ผสมกับร าข้าวเล้ียงหมู จึงมีการเรียกขาน
พื้นท่ีนี้ว่าบ้านป่าบอน การต้ังก่ออ าเภอป่า
บอนเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ ปี ๒๕๒๔ สมัย
นายคล้าย จิตต์พิทักษ์ เป็น สส. พัทลุง ได้
เสนอให้มีการต้ังกิ่งอ าเภอป่าบอนขึ้น โดย
มีพระครูบวรศิลป์ขันธ์ ( ท่านคล้ิง)  เจ้า
อาวาสวัดป่าบอน ในขณะนั้นเป็นผู้ขอ
บริจาคท่ีดินเพื่อเป็นสถานท่ีต้ัง ท่ีว่าการกิ่ง
อ าเภอป่าบอน“ป่าบอน”ก่อต้ังเป็นกิ่ง
อ าเภอป่าบอน เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๒๖ โดยแยกออกจากอ าเภอปากพะยูน
เดิมมพีื้นท่ีรับผิดชอบ ๓ ต าบล คือ ต าบลป่าบอน ต าบลโคกทราย และ ต าบลหนองธง  

 ภายหลังกิ่งอ าเภอป่าบอนได้ยกฐานะเป็นอ าเภอป่าบอน เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๓ แบ่งพื้นท่ีเขตการ
ปกครองเป็น ๕ ต าบล ได้แก่ ทุ่งนารี หนองธง วังใหม่ ป่าบอน และโคกทราย ปัจจุบันอ าเภอป่าบอน มี นายภูดิศ 
ชนะวรรณโณ เป็นนายอ าเภอป่าบอน 
 1.2 สภำพภูมิศำสตร์ 

 อ าเภอป่าบอน ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 6 ต าบลวังใหม่ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพัทลุงซึ่งห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง 
ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 380.048 ตารางกิโลเมตร โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่าน และอยู่ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 50 กิโลเมตร  
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พื นที่อำณำเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอตะโหมด และอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอควนเนียงและอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาบรรทัด อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ท่ีมา: สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554) 
  

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื้นท่ีอ าเภอป่าบอนมีเป็นท่ีราบสูงทางทิศตะวันตก และลาดเทไปทางทิศตะวันออกพื้นท่ีของอ าเภอป่า
บอน ร้อยละ 60 มีลักษณะเป็นป่าและภูเขา ร้อยละ 40 เป็นท่ีราบลุ่มมีล าคลองใหญ่ไหลผ่าน 2 สาย คือ คลองป่า
บอน และคลองพรุพ้อ ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง และอ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 1.4 สภำพภูมิอำกำศ  
  สภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ฝนตกชุก มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน อยู่ช่วงประมาณเดือน มีนาคม-กันยายน 
อุณหภูมิเฉล่ีย 32 - 38 องศาเซลเซียส และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออก-เฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ อยู่ในช่วงประมาณเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉล่ีย 28 - 35 องศาเซลเซียส จะมีฝนตกชุก
ประมาณระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 2,036 มิลลิลิตร 
 ในห้วงระยะเวลา วันท่ี 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 63 พื้นท่ีอ าเภอป่าบอนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นท่ีมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้ระยะเวลาดังกล่าว จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาของวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จากกรมทรัพยากรน้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบัน



 

 

 

3 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

สารสนเทศทรัพยากรน้ า พบว่า มีฝนตกในพื้นท่ี บริเวณอ าเภอป่าบอน สูงถึง 219.5 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดภาวะ
อุทกภัยในพื้นท่ี 
 1.5 เขตกำรปกครอง  
  1.5.1 เขตการปกครองออกเป็น การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งพื้นท่ี การปกครองออกเป็น 5 
ต าบล 50 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลทุ่งนารี ต าบลหนองธง ต าบลวังใหม ่ต าบลป่าบอน และต าบลโคกทราย 
  1.5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลต าบล 1 แห่งและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 5 แห่ง ดังนี้ 
  1) เทศบาลต าบลป่าบอน 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี 
  6) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

ตารางท่ี 1 แสดงประชากรจ าแนกตามเพศของอ าเภอป่าบอน ปี 2564 

ต าบล หมู่บ้าน 
หลังคา 
เรือน 

ท้องถิ่น (แห่ง) ประชากร (คน) 
เทศบาลต าบล/

ชุมชน 
อบต. รวม 

ป่าบอน 11 3565 1/6 1 9,681 
โคกทราย 13 3763 - 1 10,096 
หนองธง 9 3352 - 1 9,582 
ทุ่งนารี 9 3514 - 1 9,155 
วังใหม ่ 8 2523 - 1 6,580 

รวม 50 16,717 1/6  5  45,094 
ท่ีมา : ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   

  จากตารางท่ี 1 อ าเภอป่าบอนมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมด 16,072 ครัวเรือน มีประชากร ท้ังส้ิน 45,094 
คน เมื่อพิจารณาพื้นท่ีเป็นรายต าบล พบว่าต าบลป่าบอน มีประชากรมากท่ีสุด รองลงมา ต าบลโคกทรายต าบลหนอง
ธง ต าบลทุ่งนารี และต าบลวังใหม่ ตามล าดับ 

 

 

 



 

 

 

4 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 1.6 ข้อมูลประชำกร  

1.6.1 ประชากรย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2561 - 2663) รายละเอียดดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ประชากรจ าแนกตามเพศของอ าเภอป่าบอน ปี 2561 - 2663 

ปี 
ประชากร (คน) 

ชาย  หญิง  รวม  
2561 23,713 24,177 47,890 
2562 23,263 24,399 47,662 
2563 23,397 24,533 47,930 

ท่ีมา : ฐานข้อมูล HDC  

   จากตาราง ท่ี  2 พบว่ าประชากรจ าแนกตามเพศของอ า เภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง  
ปี 2561 – 2563  ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ประชากรในอ าเภอป่าบอน เพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย จาก
ข้อมูลประชากรจ าแนกตามเพศ ปี 2561 – 2563  แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างประชากรจ าแนกตามเพศของอ าเภอ
ป่าบอนมีสภาวะปกติ 

1.6.2 โครงสร้างของประชากรตามกลุ่มอายุ ปี 2564 

  จ านวนประชากร  จากรายงานข้อมู ลทะ เบี ยนราษฎร์  อ า เภอป่ าบอน  (ข้อมู ล  ณ  
1 กรกฎาคม พ.ศ.2563) มีประชากร ท้ังหมด 45,094 คน สามารถจ าแนกจ านวนและร้อยละประชากรตามเพศ
และอายุ ดังตารางท่ี 3 และแสดงในแผนภูมิท่ี 1 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละประชากรอ าเภอป่าบอน จ าแนก ตามเพศและอายุ ปี 2564 

กลุ่มอายุ  
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง              รวม 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

0 - 4 1,224 2.71 1,155 2.56 2,379 5.28 
5 - 9 1,667 3.70 1,542 3.42 3,209 7.12 

10 - 14 1,617 3.59 1,830 4.06 3,447 7.64 
15 - 19 1,910 4.24 1,689 3.75 3,599 7.98 
20 - 24 1,650 3.66 1,600 3.55 3,250 7.21 
25 - 29 1,486 3.30 1,356 3.01 2,842 6.30 
30 - 34 1,253 2.78 1,354 3.00 2,607 5.78 
35 - 39 1,505 3.34 1,480 3.28 2,986 6.62 
40 - 44 1,483 3.29 1,580 3.50 3,063 6.79 



 

 

 

5 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

กลุ่มอายุ  
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง              รวม 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

45 -49 1,823 4.04 1,694 3.76 3,517 7.80 
50 -54 1,515 3.36 1,849 4.10 3,364 7.46 
55 -59 1,420 3.15 1,444 3.20 2,864 6.35 
60 -64 1,031 2.29 1,232 2.73 2,263 5.02 
65 - 69 817 1.81 1,025 2.27 1,841 4.08 
70 -74 609 1.35 762 1.69 1,371 3.04 

75-79 ปี 362 0.79 606 1.34 968 2.15 
80-84 ปี 378 0.84 489 1.08 867 1.92 
85-89 ปี 154 0.34 234 0.52 388 0.86 
90-94 ปี 66 0.15 140 0.31 206 0.46 
95-99 ปี 13 0.03 42 0.09 55 0.12 

100 ปีข้ึนไป 2 0.00 6 0.01 8 0.02 
รวม 21,985 48.75 23,109 51.25 45,094 100.00 

ท่ีมา : ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   

 
แผนภูมิท่ี 1 โครงสร้างประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศของอ าเภอป่าบอน ปี 2564 

ท่ีมา : ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   



 

 

 

6 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 จากปิรามิดประชากรข้างต้น ปิรามิดมีรูปแบบของฐานปิรามิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อยๆแคบ
เข้า เป็นปิรามิดแบบหดตัว (constrictive pyramid or declining pyramid) ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการ
เกิดท่ีมีแนวโน้มลดลงและอัตราการตายท่ีต่ าหรือมีโครงสร้างประชากรลดลงอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร
น้อยลง มีสัดส่วนประชากรเพศชายน้อยกว่าประชากรเพศหญิงเล็กน้อย  ประชากรท่ีมีมากท่ีสุด อยู่ในกลุ่มอายุ  
15 - 19 ปี คิดเป็น ร้อยละ 7.98 รองลงมา อายุ 45 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.80  เมือ่จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายใน
การให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มเด็กแรกเกิด – 4 ปี ร้อยละ 5.28 กลุ่มวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 15.10 
กลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15 - 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.29 และกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 17.66 

จากการคาดการณ์ถึงโครงสร้างของประชากรท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงในอนาคต คือ มีการลดลงของ
ประชากรในวัยก่อนเจริญพันธุ์และมีการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ จะส่งผลให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขท่ี
จะต้องวางแผนในอนาคต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในเรื่อง
ปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริม
กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกาย การรวมกลุ่มสร้างรายได้เสริมในกลุ่มผู้สูงวัยให้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นต้น 
  1.7 กำรคมนำคม 

 การเดินทางติดต่อของประชาชนภายในอ าเภอป่าบอนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถ
โดยสารประจ าทาง การติดต่อระหว่างตัวจังหวัดกับอ าเภอป่าบอน ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ระยะทางรวม 49 กิโลเมตร มีรถตู้โดยสารจากอ าเภอหาดใหญ่ผ่าน 

  1.8 กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

  1.8.1 การศึกษา ศาสนา 
  สถานศึกษาในอ าเภอป่าบอนปีการศึกษา 2564 มีจ านวนท้ังหมด 23 โรงเรียน ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษา 21 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน นักเรียนท้ังหมดจ านวน 6,089 คน มีสถานศึกษา
เอกชน จ านวน 4 แห่ง  
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 89.50 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10.50 มีวัด/
ส านักสงฆ์ จ านวน 18 แห่ง มัสยิด จ านวน 8 แห่ง 
   1.8.2 วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ 

 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนอ าเภอป่าบอนส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม 
เนื่องจากส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ท านา และท าสวนสับปะรด ด้วยมีลักษณะของสังคม
เกษตรกรรม ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมใกล้เคียงกัน ความผูกพันกันของสมาชิกใน
ชุมชนเดียวกันจึงมีมากเพราะเป็นกลุ่มเครือญาติเดียวกันและมีความคิด ความเช่ือและค่านิยมคล้ายคลึงกัน 
เนื่องจากได้รับการขัดเกลาทางสังคมเหมือนกัน  

ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในอ าเภอป่าบอน มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ประชาชนมีการแข่งขันกันมากขึ้นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ต้องออกไปประกอบอาชีพ หา



 

 

 

7 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

รายได้เข้าครอบครัว ส่วนคนหนุ่มสาวมักต้องออกจากบ้าน เพื่อไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและเข้าศึกษาต่อ
ในตัวเมือง ท าให้มีสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง จะมีเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก การพบปะสังสรรค์ของสมาชิก
ในครอบครัวจึงน้อยลง มีเฉพาะช่วงวันส าคัญ เช่น วันสารทเดือนสิบ เทศกาลสงกรานต์  

  ส าหรับประเพณีท่ีส าคัญ ได้แก่ การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรม
งานวันสารทเดือนสิบ งานประเพณีชักพระ  

  1.9 ด้ำนเศรษฐกิจ 

  1.9.1 ด้านการเกษตร เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนยางพารา ท าสวนปาล์ม ท านา 
   1) พืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วยยางพารา สับปะรด สละ ปาล์มน้ ามัน 
   2) การปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเล้ียงแพะ โคพื้นบ้าน/โคชน สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่  
  1.9.2 ด้านการพาณิชย์ 

1) ร้านค้าอุปโภค-บริโภคท่ัวไป ซุปเปอร์มาเก็ต/ร้านขายของช า  
 2 ) ร้านท่ีขายสินค้าเฉพาะ ได้แก่ ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการท า 

การเกษตร  
  1.9.3 ด้านอุตสาหกรรม 

 ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ท่ีได้เริ่มมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2532 จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ ปิโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า และเข่ือน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นท่ีหลายจังหวัด
ในภาคใต้ รวมถึงจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีแนวโน้มการขยายตัวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุงได้
ก าหนดให้มีพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ในพื้นท่ีต าบลป่าบอน อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จ านวนเนื้อท่ี
ประมาณ 2,000 ไร่ ส่งผลให้อ าเภอป่าบอนเป็นท่ีต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่  

1) โรงงานผลิตยางแท่งน้ ายางข้น  จ านวน 4 โรงงาน 
2) โรงไฟฟ้าชีวมวล    จ านวน 1 โรงงาน 
3) โรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม  จ านวน 1 โรงงาน 
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ภาพท่ี 2 พื้นท่ีเขตอุตสาหกรรมและคลังสินค้าต าบลป่าบอน 

ท่ีมา: สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554) 

  1.9.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

   ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกร ท าสวนยางพารา ท านา ท าไร่ และ
เล้ียงสัตว์ ท าให้ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้  

   1) ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาลบางครั้งตกมากท าให้น้ าท่วม ท าให้ประชาชน
ประสบปัญหามีรายได้ไม่แน่นอน  

   2) ปัญหาหนี้สินของประชาชน เกษตรกรของอ าเภอป่าบอน ส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการ
ประกอบอาชีพ การท างานยางพาราเพียงอย่างเดียว มักไม่ค่อยมีอาชีพเสริม ส่งผลให้เกิดหนี้สินในครัวเรือน  

 1.10 ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

   แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) อ่างเก็บน้ าคลองป่าบอน (เขื่อนโหล๊ะหาร) และทับซาไก (ท่ีพักของเงาะซาไก) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 
ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
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ภาพท่ี 3 อ่างเก็บน้ าคลองป่าบอนและทับซาไก 

   2) น้ าตกโตนสะตอ ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

3) สวนสละลุงถัน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองธง อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นสถานท่ี
จ าหน่ายสละและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจการท าสวนสละ 

  

ภาพท่ี 4 สวนสละ 

   4) สวนน้ าประชารัฐบ้านโหล๊ะหาร ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
จัดต้ังขึ้นด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ในปัจจุบันได้เปิดให้คนในชุมชน
ถือหุ้นในการบริหารจัดการ ท าให้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจท้ังจากคนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวจากต่างจังหวัด 

     

ภาพท่ี 5 สวนน้ าประชารัฐบ้านโหล๊ะหาร 
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ด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก รีสอร์ทจ านวน 9 แห่ง 

 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

   1) หน่วยงานรักษาความสงบ 

    -สถานีต ารวจภูธรป่าบอน 
    -กองอาสารักษาดินแดนอ าเภอป่าบอน 
    -ศูนย์ อปพร. จ านวน 4 แห่ง  

2. ข้อมูลสถิติชีพและสถำนะสุขภำพ 

 ข้อมูลสถิติสำธำรณสุขที่ส ำคัญ 
2.1 ข้อมูลสถิติชีพ 

ตารางท่ี 4 แสดงสถิติชีพ และสถานะสุขภาพ ของอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  พ.ศ. 2559– 2564 

สถิติชีพ 
พ.ศ.  
2559 

พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.อัตราการเกิด (ต่อพัน) 10.78 6.95 8.55 4.38 5.22 1.40 

2.อัตราการตาย (ต่อพัน) 4.03 2.36 3.39 1.69 0.75 0.19 

3.อัตราการเพ่ิมประชากร 
(ต่อร้อย) 

0.67 0.45 0.42 0.26 0.44 0.11 

 

ท่ีมา: ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงสถิติชีพ และสถานะสุขภาพ ของอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ท่ีมา: ประมวลผลโดยระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข   
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  2.2 สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ของอ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 

ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในสถานบริการของรัฐ รพ.สต./รพ.ป่าบอน จ าแนกรายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561–2564  

ตารางท่ี 5 แสดงผลการให้บริการผู้ป่วยนอก ของ รพ.สต./รพ.ป่าบอน จ าแนกรายปีงบประมาณพ.ศ. 2561–2564  

ปีงบประมำณ 
ผูป้่วยนอกของ รพ. ผูป้่วยนอกที่ รพ.สต. 

คนใหม่ในปี(คน) มำสถำนบริกำร(ครั ง) คนใหม่ในปี(คน) มำสถำนบริกำร(ครั ง) 

2561 21,566 89,046 40,021 106,936 
2562 20,284 86,075 41,896 98,854 
2563 19,194 77,274 40,937 96,545 

2564 (ต.ค. - ธ.ค.63) 2,943 20,286 10,309 26,398 
ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

 ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในสถานบริการของรัฐ จ าแนกตามสาเหตุการป่วย ๑๐ อันดับแรกของอ าเภอ 
ป่าบอน ปี พ.ศ. 2559 - 2563  

ตารางท่ี 6 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ๑๐ อันดับแรก อ าเภอป่าบอน ปีงบประมาณ 2559 – 2563 

ล ำดับ ชื่อโรค 
อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) 13,116 13,648 13,897 6,080 14,888.38 
2 โรคเบาหวาน(Non-insulin-

dependent diabetes) 
7,897 7,656 8,936 4,723 7,229.29 

3 ไข้หวัด (Common cold) 4,474 4,336 4,689 2,561 4,348.01 
4 ไข ้ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of 

unknown origin) 
3,978 4,797 2,933 1,440 1,977.88 

5 เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and 
giddiness) 

4,069 4,020 3,723 1,307 3,016.90 

6 อาหารไม่ย่อย  จุกแน่นบริเวณล้ินปี่ 
(Dyspepsia) 

3,747 3,177 2,862 1,248 2,474.44 

7 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
(Acute bronchitis) 

2,733 2,704 3,092 985 1,487.59 

8 โรคหอบหืด (Asthma) 2,639 2,199 1,902 752 1,982.06 
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ล ำดับ ชื่อโรค 
อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
9 โรคเกี่ยวกับลม (ทางแพทย์แผนไทย) 4,949 4,219 4,916 759 1,938.24 
10 กล้ามเนื้อเคล็ด(Muscle strain) 2,532 2,149 2,255 681 0 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

ส าหรับปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในสถานบริการของรัฐ จ าแนกตามสาเหตุการ 
ได้แก่ ความดันโลหิตสูง รองลงมา คือ โรคเบาหวาน เวียนศีรษะตาลาย เช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2563 ดังตาราง
ท่ี 7 

ตารางท่ี 7 แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2564  (ต.ค.63 - ธ.ค.63) 

ล ำดับ ชื่อโรค อัตรำป่วยต่อแสน 
1 โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) 5,432.92 
2 โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent diabetes) 3,348.63 
3 เวียนศีรษะตาลาย (Dizziness and giddiness) 822.03 
4 ไข้หวัด (Common cold) 698.94 
5 อาหารไม่ย่อย  จุกแน่นบริเวณล้ินปี่ (Dyspepsia) 680.16 
6 โรคหอบหืด (Asthma) 519.51 
7 ภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemai) 450.66 
8 โรคเกี่ยวกับลม (ทางแพทย์แผนไทย) 438.14 
9 โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) 352.60 
10 ไข ้ไม่ทราบสาเหตุ(Fever of unknown origin) 321.30 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

ส าหรับอัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ท่ีมารับบริการในสถานบริการโรงพยาบาลป่าบอน จ าแนก
ตามสาเหตุการป่วย ปี พ.ศ. 2559 – 2564 ดังตารางท่ี 8 และตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 8 อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน โรงพยาบาลป่าบอน ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2559-2563 

ล ำดับ ชื่อโรค 
อัตรำป่วยต่อแสน 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

1 
โรคปอดบวม( Pneumonia, organism 
unspecified) 

167 249 328 368 373.46 
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ล ำดับ ชื่อโรค 
อัตรำป่วยต่อแสน 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

2 โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) ติดเช้ือ และไม่ติดเช้ือ 210 547 500 255 559.15 
3 โรคหอบหืด (Asthma) 166 140 157 205 239.93 
4 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD Exacerbation) 178 163 153 173 162.74 
5 ไข้เลือดออก (DF,DHF) 370 152 50 123 102.23 
6 ติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ(UTI) 73 88 165 113 110.58 
7 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) 208 170 399 109 148.13 
8 โรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน(Acute 

gastritis and duodenitis) 
99 61 107 102 104.32 

9 
โรคเบาหวาน(Non-insulin-dependent 
diabetes) 

104 128 145 98 0 

10 
โรคหัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าค่ัง(Congestive heart 
failure) 

130 94 128 94 0 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

ตารางท่ี 9 อัตราการป่วย 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ  2564  (ต.ค.63 - ธ.ค.63) 

ล ำดับ ชื่อโรค 
อัตรำกำรป่วยต่อ

แสน 

1 โรคปอดบวม( Pneumonia, organism unspecified and bacterial pneumonia) 112.66 
2 โรคอุจาระร่วง (Diarrhoea) ติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ 62.59 
3 ไตวายเฉียบพลัน (Acute renal failure) 58.42 
4 ช๊อกแบบอะนาไฟแล้กติก(Anaphylatic Shock) 54.25 
5 หัวใจล้มเหลวแบบมีน้ าค่ัง (Congestive Heart Failure) 52.16 
6 โรคหอบหืด (Asthma and Status asthmaicus) 52.16 
7 หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน(Acute bronchitis) 43.81 
8 ติดเช้ือแบคทีเรีย(Bacterial infection of unspecified site) 41.73 
9 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD with exacerbation) 35.47 
10 ผิวหนังอักเสบ (Cellulitis) 31.30 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    



 

 

 

14 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 2.3 สำเหตุกำรป่วยตำยผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ของอ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 

  ตารางท่ี 10 แสดงข้อมูลสาเหตุการตายผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2561– 2564 

ล ำดับ สำเหตุกำรตำย 
อัตรำตำยผู้ป่วยนอกต่อแสนประชำกร 

ปี 
2559 

ปี  
2560 

ปี 
2561 

ป ี
 2562 

ปี  
2563 

ปี 
2564 

1 อุบัติเหตุจราจร 25.31 16.77 37.63 31.33 27.12 4.17 
2 หัวใจวายเฉียบพลันและระบบหายใจล้มเหลว 10.54 18.86 31.36 12.53 14.60 2.09 
3 ไม่ทราบสาเหตุการตาย 0 0 4.18 10.44 6.26 0 
4 มะเร็ง 2.11 2.1 0 2.09 0 0 
5 ส าลักเศษอาหาร 0 0 2.09 2.09 0 0 
6 จมน้ า 4.22 6.29 0 2.09 8.35 0 
7 ผูกคอตาย 0 0 0 0 6.26 2.09 
8 โรคไตเรื้อรัง 0 0 0 0 4.17 0 
9 หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 0 0 0 0 2.09 0 
10 ภาวะขาดออกซิเจน 0 0 0 0 2.09 0 
11 น้ าตาลในเลือดต่ าภาวะวิกฤติ 0 0 0 0 2.09 0 
12 ติดเช้ือทางเดินอาหาร และทางเดินปัสาวะ 0 0 0 0 2.09 0 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

ตารางท่ี 11   แสดงข้อมูลสาเหตุการตายผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2559– 2564 

ล ำดับ สำเหตุกำรตำย 
อัตรำตำยผู้ป่วยนอกต่อแสนประชำกร 

ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 โรคมะเร็ง 10.54 0.21 6.27 4.18 0 0 
2 ปอดอักเสบติดเช้ือรุ่นแรง na na 4.18 2.09 2.09 0 
3 ช็อคจากการขาดน้ าและเกลือแร่ na na na 2.09 0 0 
4 ติดเช้ือในกระแสเลือด 0 0 0 0 4.17 0 
5 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 0 0 0 0 2.09 0 
6 มะเร็งเต้านม 0 0 0 0 2.09 0 
7 หัวใจวายเฉียบพลัน 0 0 0 0 2.09 0 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    



 

 

 

15 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

3. ข้อมูลสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

3.1 ข้อมูลสถำนบริกำรสำธำรณสุข และอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ 

อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาล 30 เตียง จ านวน 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลป่าบอน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 10 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
60 พรรษา นวมินทราชินี 1 แห่ง เครือข่ายบริการสุขภาพ PCU จ านวน 1 แห่ง  

  คลินิกแพทย์       จ านวน 2 แห่ง  
  คลินิกทันตแพทย์         จ านวน 2 แห่ง  
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จ านวน 2 แห่ง  
  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  จ านวน 2 แห่ง 

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 966 คน เฉล่ีย อสม.  คน รับผิดชอบ 17 ครัวเรือน 

ตารางท่ี 12 สถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอป่าบอน จ าแนกตามประเภท ขนาด และเขตต าบลท่ีต้ัง 

ล าดับ ต าบล ช่ือ จ านวน
หมู่บ้าน 

ขนาด จ านวนประชากร 

๑ ป่าบอน รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ า 5 M 5,400 
๒   รพ.สต.บ้านควนค าทอง 5 M 3,876 
๓ โคกทราย รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 4 S 2,839 
๔  รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 4 S 2,427 
๕  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 5 M 4,206 
๖ หนองธง รพ.สต.บ้านหนองธง 9 L 9,382 
๗ ทุ่งนารี รพ.สต.บ้านป่าบาก 3 M 3,229 
๘  รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 3 M 3,127 
๙  รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3 S 2,953 

๑๐ วังใหม ่ รพ.สต.บ้านน้ าตก 3 S 2,971 
๑๑  รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2 S 2,234 
๑๒  โรงพยาบาลป่าบอน 5 F2 2,450 

รวม 50  45,094 

ท่ีมา: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน, 2564 

   

  



 

 

 

16 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ตารางท่ี  13 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากรของอ าเภอป่าบอน ปี  2564 
 

 

ล ำดับ บุคลำกร 
รพ.ป่ำ
บอน 

 รพ.สต./
สสอ 

รวม 
อัตรำส่วน : 
ประชำกร 

   (45,094) 

1 แพทย์ 5  0 5 1: 9,019  

2 ทันตแพทย์ 7  0 7 1:6,442  

3 เภสัชกร 7  0 7 1:6,442  

4 พยาบาลวิชาชีพ  44 19  63 1:716 

5 แพทย์แผนไทย 3 2 5 1:9,019 

6 นักกายภาพบ าบัด 3 0  3 1:15,032 

7 นักเทคนิคการแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  0 4 1:11,274 

8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  2  4 6 1:7,516 

9 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (นวก.สาธารณสุข/จพ.
สาธารณสุข)  

3  35 38 1:1,187 

10 จพ.เภสัชกรรม 3 0  3 1:15,032 

11 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2  0 2 1:22,547 

12 ข้าราชการต าแหน่งอื่นๆ 4   4 - 

13 ลูกจ้างประจ า  5 1  6 - 

14 พนักงานราชการ 3  0 3 - 

15 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขต าแหน่งอื่นๆ  42 11  53 - 

16 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งอื่นๆ  1  2 3 - 

17 ลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน/รายคาบ 20  14 34 - 
18 จ้างเหมาบริการ 6  0 6 - 

รวมทั งหมด 164  88 252  
ท่ีมา : งานบริหาร รพ.ป่าบอน (ข้อมูลบุคลากร  ณ  31 ธันวาคม 2563) 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

17 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 
 

ต ำแหน่ง ขั นต่ ำ 

 

ขั น
สูง 

จ ำนวนที่มีจริง 

รวม 

ขำด (+)/ 
เกิน  (-) 

(เทียบกับขั น
ต่ ำ) 

ขรก. พรก. พกส. 
ลจ.

ชั่วครำว 

1 แพทย์ 9 11 5    5 +4 
2 ทันตแพทย์ 9 11 7    7 +2 
3 เภสัชกร 7 9 7    7 0 
4 พยาบาลวิชาชีพ  34 43 43  1  44 -10 
5 แพทย์แผนไทย 3 3 2  1  3 0 
6 นักกายภาพบ าบัด 3 4 3    3 0 
7 นักเทคนิคการแพทย์/จพ.

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3 3 4    4 -1 

8 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  3 3 2    2 +1 
9 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข (นวก.

สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข)  
10 12 2  1  3 +7 

10 จพ.เภสัชกรรม 3 4 3    3 0 
11 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 2 2    2 0 

รวม 86 105 80 3   83 3 

จ ำนวนและอัตรำบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หน่วยบริกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 

ต ำแหน่ง 
กรอบ 
(รวม) 

จ ำนวนที่มีจริง 
รวม 

ขำด (+)/ 
เกิน  (-) ขรก. พรก. พกส. 

ลจ.
ชั่วครำว 

1 พยาบาลวิชาชีพ 14 19    19 -5 
2 นวก./จพ.สาธารณสุข 28 29    29 -1 
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/

นวกสาธารณสุข(ทันตฯ) 
3 3   1 (นวก) 4 -1 

4 แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข 
(แพทย์แผนไทย) 

2 1/1  1  2/1  -1 

รวม 47 53  1 1 55 
 

ท่ีมา : งานบริหาร รพ.ป่าบอน /งานบริหาร สสอ.ป่าบอน  ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562  



 

 

 

18 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

4. ข้อมูล CMI, Sum Adj RW, อัตรำกำรครองเตียง  

 4.1 ข้อมูล Sum Adj RW 

ตารางท่ี 15 แสดงผลรวม Sum Adj RW  โรงพยาบาลป่าบอน  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559-2564 

ปีงบประมำณ เกณฑ์ (รพ.ป่ำบอน) ผลกำรด ำเนินงำน 

2559 1,440 1,323.160 
2560 1,440 1,392.069 
2561 1,440 1,527.128 
2562 1,440 1,346.887 
2563 1,440 767.188 

2564 (ต.ค. - ธ.ค.63) 360 342.688 
ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 
 ตารางท่ี 16  แสดงผลรวม Sum Adj RW โรงพยาบาลป่าบอน ปีงบประมาณ 2563 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์ (รพ.ป่ำบอน) ผลกำรด ำเนินงำน 

1 ตุลาคม 2562 120 176.602 
2 พฤศจิกายน 2562 120 156.312 
3 ธันวาคม 2562 120 136.773 
4 มกราคม 2563 120 109.095 
5 กุมภาพันธ์ 2563 120 88.718 
6 มีนาคม 2563 120 105.306 
7 เมษายน 2563 120 63.382 
8 พฤษภาคม 2563 120 89.472 
9 มิถุนายน 2563 120 103.006 
10 กรกฎาคม 2563 120 111.100 
11 สิงหาคม 2563 120 97.114 
12 กันยายน 2563 120 108.475 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    

 



 

 

 

19 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 ตารางท่ี 17  แสดงผลรวม Sum Adj RW โรงพยาบาลป่าบอน ปีงบประมาณ 2564 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์ (รพ.ป่ำบอน) ผลกำรด ำเนินงำน 

1 ตุลาคม 2563 120 125.532 
2 พฤศจิกายน 2563 120 91.273 
3 ธันวาคม 2563 120 125.883 

 
 4.2 ข้อมูลค่าเฉล่ียน้ าหนักสัมพัทธ์ (CMI) 

ตารางท่ี 18 ข้อมูลค่าเฉล่ียน้ าหนักสัมพัทธ์ (CMI) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2564 

ล ำดับ ปีงบประมำณ เกณฑ์(กระทรวงฯ) ผลกำรด ำเนินงำน  

1 2559 0.6 0.493 
2 2560 0.6 0.471 
3 2561 0.6 0.510 
4 2562 0.6 0.484 
5 2563 0.6 0.496 
6 2564 (ต.ค. - ธ.ค.63) 0.6 0.535 

 ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 
 ตารางท่ี 19 ข้อมูลค่าเฉล่ียน้ าหนักสัมพัทธ์ (CMI)  โรงพยาบาลป่าบอน  ปีงบประมาณ 2563 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์(กระทรวงฯ) ผลกำรด ำเนินงำน  

1 ตุลาคม 2562 0.6 0.481 
2 พฤศจิกายน 2562 0.6 0.520 
3 ธันวาคม 2562 0.6 0.473 
4 มกราคม 2563 0.6 0.424 
5 กุมภาพันธ์ 2563 0.6 0.438 
6 มีนาคม 2563 0.6 0.527 
7 เมษายน 2563 0.6 0.456 
8 พฤษภาคม 2563 0.6 0.510 
9 มิถุนายน 2563 0.6 0.551 



 

 

 

20 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

10 กรกฎาคม 2563 0.6 0.564 
11 สิงหาคม 2563 0.6 0.507 
12 กันยายน 2563 0.6 0.501 

 ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 
 ตารางท่ี 20 ข้อมูลค่าเฉล่ียน้ าหนักสัมพัทธ์ (CMI)  โรงพยาบาลป่าบอน  ปีงบประมาณ 2564 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์(กระทรวงฯ) ผลกำรด ำเนินงำน  

1 ตุลาคม 2563 0.6 0.551 
2 พฤศจิกายน 2563 0.6 0.493 
3 ธันวาคม 2563 0.6 0.561 

 ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ปา่บอน    
  
 4.3 อัตราการครองเตียง 
 ตารางท่ี 21 อัตราการครองเตียง โรงพยาบาลป่าบอน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2564 

ล ำดับ ปีงบประมำณ เกณฑ์ (ร้อยละ) ผลกำรด ำเนินงำน(ร้อยละ) 

1 2559 80 51.17 
2 2560 80 56.19 
3 2561 80 62.42 
4 2562 80 56.52 
5 2563 80 52.61 
6 2564 (ต.ค. - ธ.ค.63) 80 52.21 

ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 
 ตารางท่ี 22 อัตราการครองเตียง โรงพยาบาลป่าบอน ปีงบประมาณ 2563  

ล ำดับ เดือน เกณฑ์ (ร้อยละ) ผลกำรด ำเนินงำน(ร้อยละ) 

1 ตุลาคม 2562 80 74.52 
2 พฤศจิกายน 2562 80 67.33 
3 ธันวาคม 2562 80 68.82 
4 มกราคม 2563 80 55.05 



 

 

 

21 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์ (ร้อยละ) ผลกำรด ำเนินงำน(ร้อยละ) 

5 กุมภาพันธ์ 2563 80 43.56 
6 มีนาคม 2563 80 49.46 
7 เมษายน 2563 80 29.11 
8 พฤษภาคม 2563 80 41.08 
9 มิถุนายน 2563 80 50.67 
10 กรกฎาคม 2563 80 50.54 
11 สิงหาคม 2563 80 45.81 
12 กันยายน 2563 80 54.56 

 ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 
 ตารางท่ี 23  อัตราการครองเตียง โรงพยาบาลป่าบอน ปีงบประมาณ 2564 

ล ำดับ เดือน เกณฑ์(กระทรวงฯ) ผลกำรด ำเนินงำน  

1 ตุลาคม 2563 80 52.80 
2 พฤศจิกายน 2563 80 45.22 
3 ธันวาคม 2563 80 58.39 

 ท่ีมา : งานเวชสถิติ รพ.ป่าบอน    
 

5. สถำนกำรณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 

โรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) พบว่า โรคท่ีมีอัตราป่วยเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ โรคอุจจาระร่วง รองลงมา ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนโรคไข้เลือดออก ตาแดง และปอดบวม สลับล าดับกันในแต่ละปี 
ขึ้นอยูก่ับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดโรค โดยมีอัตราป่วยแสดงดังตารางท่ี ๙  

ตารางท่ี 24 แสดงโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 5 ปี ย้อนหลัง 

อันดับ โรค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 

1 โรคอุจจาระร่วง 924 2,011.01 719 1564.85 687 1437.76 960 2089.36 790 1719.37 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 466 1014.21 337 733.54 218 456.90 84 182.82 13 28.29 
3 โรคปอดบวม  56 121.88 53 115.35 59 126.66 103 224.17 112 243.76 
4 โรคตาแดง 70 152.35 47 102.29 31 64.97 51 111 40 87.06 
5 โรคไข้เลือดออก 214 465.75 43 95.59 31 64.97 117 254.64 58 126.23 



 

 

 

22 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

อันดับ โรค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย จ านวน อัตราป่วย 

6 โรคอีสุกอีใส 27 58.76 33 71.82 30 35.46 55 119.70 30 65.29 
7 โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 
22 47.88 7 15.23 26 54.49 11 23.94 22 47.88 

8 โรคมือ เท้าปาก 16 34.82 38 82.70 21 44.01 27 58.76 118 256.82 
9 อาหารเป็นพิษ 16 34.82 10 21.76 8 16.77 15 32.65 22 54.41 
10 โรคบิด 7 15.23 4 8.71 8 16.77 0 0 1 2.18 

ท่ีมา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอป่าบอน 

 

แผนภูมิท่ี 3 โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2559 - 2563 

ท่ีมา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอป่าบอน 
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23 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ตารางท่ี 25  แสดงโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2564  ณ 30 ธันวาคม 2563 

ล าดับ ช่ือโรค  จ านวนป่วย (ราย) 
อัตราป่วย/ 

แสนประชากร 

1 โรคอุจจาระร่วง 790 1719.37 
2 โรคมือ เท้า ปาก 118 256.82 
3 โรคปอดบวม 112 243.76 
4 โรคไข้เลือดออก 58 126.23 
5 โรคตาแดง 40 87.06 
6 โรคไข้แดงกี่ 38 82.70 
7 โรคสุกใส 30 65.29 
8 อาหารเป็นพิษ 25 54.41 
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 22 47.88 
10 โรคไข้หวัดใหญ่ 19 41.35 

ท่ีมา : ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอป่าบอน, 2564 

            เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของอ าเภอป่าบอน 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 พบว่า โรคท่ีมีอัตราป่วยเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรคอุจจาระร่วง        
คิดเป็นอัตราป่วย 1719.37 ต่อแสนประชากร รองลงมา โรคมือ เท้า ปาก ปอดบวม ไข้เลือดออก ตาแดง ไข้แดง
กี่ สุกใส อาหารเป็นพิษ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ ตามล าดับ 
 

 

   



 

 

 

24 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศำสตร์ปัญหำสำธำรณสุข 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพ CUP  ป่ำบอน  ปี  2561 – 2565 
 
 
 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

พัฒนาระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
 

ระบบสุขภำพ:  1. ระบบบริกำร 
2. ก าลังคน 
3. ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี 
4. การเงินการคลัง 
5. ข้อมูลข่าวสาร 
6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย 
 

เป้ำประสงค์ (Goal)  
G1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
G2. ระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
G3. ข้อมูลมีคุณภาพน ามาใช้ในระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
G4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ระบบสุขภำพดี ภำคีมีส่วนร่วม มุ่งสู่สุขภำวะท่ียั่งยืน” 

 



 

 

 

25 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 
กลยุทธ ์(Strategies) 

1. พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังของเครือข่ายบริการสุขภาพ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายต่อการเป็นผู้น าแห่งการเรียนรู้ 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเลิศ 
7. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

26 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

แผนพัฒนำสุขภำพอ ำเภอป่ำบอน  ปีงบประมำณ 2564 
 

แผนพัฒนำสุขภำพจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.  การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.  การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะท่ีเข้มแข็งระดับประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.  การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการท่ีเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5.  การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
 

แผนพัฒนำสุขภำพอ ำเภอป่ำบอน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและเป็นเลิศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.  พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของภาคีเครือข่าย 
 

เป้ำประสงค์ของแผน
ยุทธศำสตร์อ ำเภอ 

ป่ำบอน 

กรอบยุทธศำสตร์กระทรวง 
4 Excellences 

ตอบสนองยุทธศำสตร์ สสจ. 
งบประมำณ 
(ทุกแหล่ง) 

จ ำนวน
โครงกำร 

1 2 3 4 5   
พัฒนาสถานบริการให้

มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  

P&P Excellence        
Service Excellence     ✓  518,500 8 
People Excellence        
Governance Excellence        

พัฒนาคุณภาพระบบ

บริการสุขภาพกลุ่มโรค

ท่ีเป็นปัญหาในพื้นท่ี 

P&P Excellence ✓ ✓ ✓   1,866,260 46 
Service Excellence         
People Excellence        
Governance Excellence        

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของเครือข่าย
บริการสุขภาพด้วย
หลักธรรมาภิบาล 

P&P Excellence        
Service Excellence         
People Excellence        
Governance Excellence   ✓ ✓ ✓ 251,080 3 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การเงินการคลังของ 

P&P Excellence        
Service Excellence         
People Excellence        
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เป้ำประสงค์ของแผน
ยุทธศำสตร์อ ำเภอ 

ป่ำบอน 

กรอบยุทธศำสตร์กระทรวง 
4 Excellences 

ตอบสนองยุทธศำสตร์ สสจ. 
งบประมำณ 
(ทุกแหล่ง) 

จ ำนวน
โครงกำร 

1 2 3 4 5   
เครือข่ายบริการ

สุขภาพ 
Governance Excellence     ✓ 0 1 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในเครือข่าย
ต่อการเป็นผู้น าแห่ง

การเรียนรู ้

P&P Excellence        
Service Excellence         
People Excellence     ✓ 329,200 7 
Governance Excellence        

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ

เป็นเลิศ 
 

P&P Excellence        
Service Excellence     ✓ ✓ 93,420 3 
People Excellence        
Governance Excellence        

สร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
สุขภาพของภาคี

เครือข่าย 

P&P Excellence        
Service Excellence         
People Excellence   ✓  ✓ 655,120 15 
Governance Excellence        
รวม      3,613,580 83 

หมำยเหตุ  รายละเอียดตามแผนงานโครงการ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  จ านวน 83 โครงการ 
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ปัญหาสาธารณสุข 10 อันดับ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน  
จังหวัดพัทลุง  2563 

ส าหรบัใช้วางแผนแกป้ญัหาในปีงบประมาณ 2564 
 

 1. โรคเบาหวาน/ความดนัโลหติสูง 
 

2. โรคไข้เลือดออก 
 
 
3. ทารกแรกคลอดน  าหนักต  ากว่าเกณฑ์ 
 
 
4. โรคฟนัผ ุ
 
 
5. โรคอุบตัิใหม่ CO-VID 19 
 
 

7. โรคไต 
 

8. สารเคมีตกค้างในเลือด 
 

9. อุบัติเหตุทางถนน 
 

6. โรคหัวใจและหลอดเลือด/สมอง 
 

10. ภาวะซึมเศร้า/การฆ่าตัวตาย 
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ตารางท่ี 26 แผนงานการแก้ปัญหาสาธารณสุข อ าเภอป่าบอน  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1. แผนงำนแก้ปัญหำโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง) 
เป้ำหมำย 1. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจากกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 

2. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจากกลุ่มเส่ียง/สงสัยป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง 
3. ลดภาวะแรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
4. ลดอัตราตายจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
5. ลดอัตราป่วยรายใหม่โรคไตเรื้อรัง 

ตัวชี วัด 1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 90 
2. อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
(HBPM) มากกว่าร้อยละ 50 
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 1.85 
4. อัตราผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 
5. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตได้ มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ60 
6. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง ตา เท้า ร้อยละ 80 
7. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง ไต ร้อยละ 80 
8. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr 
ร้อยละ 66 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

1. ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ และทบทวนระบบส่งต่อให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรค เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา 
2. ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ชะลอความเส่ือมของไต กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

กิจกรรมหลัก 1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานservice plan NCD & CKD ทุก 3 เดือน 
2. ขับเคล่ือนนโยบาย/ตัวชี้วัด 
3. คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ประชากรกลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปีข้ึนไป 
4. การวัดความดันโลหิตท่ีบ้านด้วนตนเอง (HBPM) กลุ่มเส่ียง/สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูง 
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5. การใช้สมาธิบาบัด SKT กลุ่มป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาล/ความดันโลหิตได้ 
6. การควบคุมกากับ ติดตามระบบข้อมูล NCD ใน HDC 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯสสอ.ป่าบอน, กลุ่มงาน NCD รพ.ป่าบอน 
2. แผนงำนแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออก 

เป้ำหมำย 1. ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. ลดอัตราตายจากโรคไข้เลือดออก 

ตัวชี วัด 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงน้อยกว่า ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
2. อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1 
3. ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายระดับหมู่บ้านไม่เกินค่ามาตรฐาน (ในชุมชน ค่า BI < 50 / 
โรงธรรม,อโรงแรม, โรงงาน ค่า CI < 5 /โรงเรียน, สถานบริการสาธารณสุข ค่า 
CI=0 ) 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

เป้าหมายจังหวัดพัทลุง ปี 2561 – 2564 ก าหนดให้อัตราป่วยลดลงจากค่ามัธย
ฐาน 5ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 10 , 15, 20 และ 25 ตามล าดับ โดยมีกรอบแนว
ทางการด าเนินงานควบคุมไข้เลือดออก ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค ให้มีฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังโรค
และตรวจจับสถานการณ์โรค และใช้ข้อมูลเพื่อการประเมินพื้นท่ีเส่ียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการป้องกันโรค โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของประชาชนและชุมชน(6 ร.) 
ภายใต้กลไก “อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง” โดยเน้นการจัดการ 
พาหะน าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในระดับต าบล” 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการควบคุมโรคและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยเน้น 
ประสิทธิภาพในการควบคุมควบคุมโรคเร็ว (3-3-1) เพื่อตัดวงจรการแพร่เช้ือ
ป้องกันไม่ให้การระบาดเกิน 2 Generation 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเสียชีวิตโดย
ร่วมมือกับกรมการแพทย์ ให้มีการสนับสนุนคู่มือมาตรฐานการรักษาและจัดระบบ 
แพทย์ท่ีปรึกษาและบูรณาการระบบการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ 

กิจกรรมหลัก พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังโรค 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลรายงานให้หน่วยงานในเครือข่ายฯ รายงานข้อมูล 
รง.506 ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
กิจกรรมที่ 2 ประสานงาน ขอความร่วมมือสถานพยาบาลเอกชน รายงานข้อมูล
เข้าระบบให้มากขึ้นพัฒนาระบบการป้องกันโรค 



 

 

 

31 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกองค์กรและประชาชนทุกคน ร่วมกันจัดการไม่ให้มี
ลูกน้ าและตัวยุงลาย ในบริเวณหน่วยงาน บ้าน ท่ีอยู่อาศัยของตนเอง และบริเวณท่ี
สาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 สุ่มส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อประเมิน 
พื้นท่ีเส่ียง 
พัฒนำระบบกำรควบคุมโรคและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
กิจกรรมที่ 1 จัดการสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
กิจกรรมที่ 2 สุ่มประเมินระบบการควบโรค 
พัฒนำระบบกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้หน่วยบริการฯทุกแห่งมีมุมไข้เลือดออก (DHF Corner) 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้จัดระบบแพทย์ท่ีปรึกษา และบูรณาการระบบการรักษา 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรค สสอป่าบอน., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ป่าบอน 
3. แผนงำนแก้ปัญหำทำรกแรกคลอดน  ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

เป้ำหมำย ทารกแรกเกิดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  

ตัวชี วัด ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิดร้อยละ 7 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

1. ด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ (1,000 
วันแรกของชีวิต) 
2. ด าเนินงานตามแนวทางพัฒนาระบบบูรการสุขภาพทารกแรกเกิด 

กิจกรรมหลัก ประชุมติดตามงานแรกเกิด/เด็กปฐมวัย 
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ต้ังแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิง 
ต้ังครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้ง
การเสริมสารอาหารท่ีส าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟ
ลิกสาหรับหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดท่ีให้นมแม่ 6 เดือน ยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็กส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ 
เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ด าเนินงานดังนี ้
1.จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน 
2.ด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีต้ังครรภ์และเด็กแรกคลอด 
ปฐมวัยด้านโภชนาการ 
3. มีการติดตามประเมินโดยสุ่ม ต าบลส่งเสริมงานเด็กแรกเกิด/เด็กปฐมวัย 
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4. ก ากับติดตามเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ให้
เข้าถึงบริการคัด กรองพัฒนาการและได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
5. มีการส ารวจอุปกรณ์ เครื่องช่ังน้พหนัก ท่ีวัดความยาว ท่ีวัดส่วนสูง ให้ได้
มาตรฐาน กรมอนามัย หน่วยบริการสาธารณสุขไหนท่ียังไม่มีอุปกรณ์หรือมีแต่
ไม่ได้มาตรฐาน ให้จัดซื้อให้ได้มาตรฐานทุกอย่าง 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพ สสอป่าบอน., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ป่า
บอน 

4. แผนงำนแก้ปัญหำโรคฟันผ ุ
เป้ำหมำย 1. เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟนัผุ 

2. เด็กอายุ 6 ปี ท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 
ตัวชี วัด 1. ร้อยละ 65 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันฟนัผุ 

2. ร้อยละ 40 ของเด็กอายุ 6 ปี ท่ีได้รับบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามถาวร 
ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

1. กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคในช่องปำก เพื่อใหเ้ด็กปรำศจำกฟันผุ 
กลุ่มอำยุ 0-2 ปี มีแนวโน้มเด็กเล็กฟันดีขึ้นใกล้เคียงค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ ากว่า 3 ปี มุ่งเน้นการตรวจ
คัดกรองสภาวะสุขภาพเด็กและประเมินกลุ่มเส่ียง การสร้างทัศนคติท่ีดีในการดูแล
ตนเองและลูกและพัฒนาทักษะการแปรงฟันระดับบุคคลแก่หญิงต้ังครรภ์ และผู้
เล้ียงดูหลัก การใช้ฟลูออไรด์วานิชทาป้องกันฟันผุตามชุดสิทธิประโยชน์ และการ
จัดการกลุ่มเส่ียงฟันผุสูง ให้ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิชมากกว่า 2 ครั้งต่อปี และ
มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยทุกกิจกรรมมีการด าเนินงานบูรณาการสหวิชาชีพ 
และเครือข่าย อสม.ในการจัดการสุขภาพในชุมชน 
2. กำรควบคุมโรคในช่องปำกและลดกำรสูญเสียฟันแทใ้นเด็กอำยุ 12 ปี 
1. การ sealant คุณภาพ ในเด็กอายุ 6-7 ปี ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และมีการ
คัดกรองเด็กอายุ 6 ปีท่ีมีฟันกรามซี่แรกขึ้น และให้บริการเคลือบหลุมร่องฟัน 
2. การติดตามประสิทธิภาพการยึดติด (retention rate)และการป้องกันฟันผุ เป็น
การสุ่มส ารวจ 
3. การจัดบริการทันตกรรมอุดฟัน ใน ป.1-ป.6  
3. กำรขยำยควำมครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อทันตสุขภำพในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและโรงเรียน 
กลยุทธ์ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กประถมศึกษา คือ 
พัฒนาคุณภาพการแปรงฟันระดับบุคคล การสร้างทัศนคติท่ีดีในการดูแลตนเอง
ภายใต้ “โครงการแปรงฟันคุณภาพ” ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการบริโภค “ลด
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หวาน กินเป็น เน้นผัก ผลไม้” ในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี และใน ปี 2560 
มีการน าร่องโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแปรงฟันคุณภาพ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียน 
นอกจากนี้มีมาตรการฟลูออไรด์เสริมป้องกันฟันผุในเด็กประถม ศึกษา โดยควบคุม
กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ และ ส่งเสริมการด่ืม
นมฟลูออไรด์ (นมโรงเรียน)  

กิจกรรมหลัก 1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
3. การขยายความครอบคลุมส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานทันตกรรมสาธารณสุข สสอป่าบอน., กลุ่มงานงานทันตกรรมสาธารณสุข รพ.
ป่าบอน 

5. แผนงำนแก้ปัญหำโรคอุบัติใหม่ CO-VID 19 
เป้ำหมำย โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีสามารถควบคุมไม่ให้เกิด Generation ท่ี 2 
ตัวชี วัด ร้อยละของเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ท่ีสามารถควบคุมไม่ให้เกิ ด Generation 

ท่ี 2 
ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

มำตรกำรที่ 1 พัฒนาการจัดการความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- จ านวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

- มีงานวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
มำตรกำรที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการ 

- มีแผนรองรบการจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่และน าสู่การปฏิบัติ 
กิจกรรมหลัก พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังโรค 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลรายงานให้หน่วยงานในเครือข่ายฯ รายงานข้อมูล 
รง.506 ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
กิจกรรมที่ 2 ประสานงาน ขอความร่วมมือสถานพยาบาลเอกชน รายงานข้อมูล
เข้าระบบให้มากขึ้นพัฒนาระบบการป้องกันโรค 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกองค์กรและประชาชนทุกคน  
พัฒนำระบบกำรควบคุมโรคและกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
กิจกรรมที ่1 จัดการสอบสวนและควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมโรค 
พัฒนำระบบกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมให้จัดระบบแพทย์ท่ีปรึกษา และบูรณาการระบบการรักษา 
แบบสหสาขาวิชาชีพ 
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  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรค สสอป่าบอน., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ป่าบอน 
6. แผนงำนแก้ปัญหำโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

เป้ำหมำย ลดอัตราตายจากโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ตัวชี วัด อัตราตายจากโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่า ร้อยละ ๗ 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
2. กระตุ้นระบบ Stroke Fast Track 
3. มีมาตรฐานการให้ยาละลายล่ิมเลือดในโรงพยาบาล 
4. โรงพยาบาลมีมาตรฐานตามระบบ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
ในระดับทุติยภูมิระดับต้น 

กิจกรรมหลัก 1. จัดประชุมราชการคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
2. รณรงค์ระบบ Stroke Fast Track โดยใช้ส่ือวิทยุ หรือส่ือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
3. ผู้ป่วย DM HT รู้อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 
4. โรงพยาบาลชุมชนพัฒนาระบบส่งต่อให้ด่วนท่ีสุด 
5. พัฒนาทีมสหวิชาชีพให้มีความรู้และความพร้อมเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
6. รณรงค์การเข้าถึงบริการ 1669 เพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาและรับยาละลายล่ิม
เลือดอย่างทันท่วงที 
7. ผู้ป่วยได้รับยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดาภายใน 4.5 ช่ัวโมง 
8. สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานโรคหัวใจและหลอดเลือดอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลักสูตร 4 เดือน 
9. ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ/การนิเทศงาน 
10. ติดตามรายงานตามตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล HDC 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ รพ.+สสอ., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม  
รพ.ป่าบอน 

7. แผนงำนแก้ปัญหำภำวะสำรเคมีตกค้ำงในเลือด 
เป้ำหมำย ผลการตรวจคัดกรองความเส่ียงสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีเส่ียง/ไม่ปลอดภัย 
ตัวชี วัด ร้อยละผลการตรวจคัดกรองความเส่ียงสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีเส่ียง/ไม่ปลอดภัย 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

 

กิจกรรมหลัก หลักการ แนวทาง และขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. มีข้อมูลปริมาณการใช้/สัมผัสสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง ในพื้นท่ีโดย
ประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile application  
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2. มีการแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านวิชาการ และอบรม จนท.สธ.เพื่อยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ท่ีมีอันตรายสูง  
3. จัดท าฐานข้อมูล OEHP ด้านเกษตรกรรม  
4. รายงานผลการด าเนินงานทาง Google form และ รายงานข้อมูลการเจ็บป่วย
หรือเสียชีวิตจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร ในระบบ Health Data 
Center : HDC 5. มีรายงานข้อมูลสถานการณ์หรือมีการน าเสนอนโยบายผ่าน
คณะกรรมการระดับอ าเภอ/ต าบล  
6. มีการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมกับชุมชน (อปท./กองทุนสุขภาพท้องถิ่น) เพื่อ
ส ารวจ/เฝ้าระวังการใช้สารเคมี ทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง และตรวจคัดกรอง
ความเส่ียงจากการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
7. มีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างการใช้สารเคมีทางการเกษตร และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร.พ.+สสอ. 
8. แผนงำนแก้ปัญหำอบุัติเหตุทำงถนน 

เป้ำหมำย 1. ลดอัตราการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
2. เพื่อให้ผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัด 1. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรใน
ระดับอ าเภอ (DHS-RTI) 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

1. ด้านการส่งเสริมป้องกัน (DHS-RTI, ด่านชุมชน) 
2. ด้านการจัดการข้อมูลและการประเมินผล (การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน การ
สอบสวนการบาดเจ็บ จุดเส่ียง) 
3. ด้านการรักษาพยาบาล (ER คุณภาพ / EMS คุณภาพ In Hospital care / 
Referral system) 
4. ด้านการบริหารจัดการ (SAT / EOC-RTI การจัดต้ัง TEA Unit คุณภาพ) 

กิจกรรมหลัก 1. การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 
DHS-RTI (District Health System - Road Traffic Injury) 
2. การบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 
3. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ 
- ER คุณภาพ EMS คุณภาพ 
- การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินในโรงพยาบาล 
- พัฒนาบุคลากรระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ร.พ.+สสอ., แผนก ER รพ.ป่าบอน 
9. แผนงำนแก้ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำย 

เป้ำหมำย ลดอัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ตัวชี วัด อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 

ยุทธศำสตร์/มำตรกำร 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคจิตสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมหลัก 1. ติดตาม/เย่ียมเยียนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ให้ได้รับการช่วยเหลือและ
รักษาอย่างต่อเนื่องในทุกอ าเภอของจังหวัดพัทลุง 
2. รณรงค์คัดกรอง ค้นหา ผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโรคซึมเศร้า โรคจิต (สุขภาพจิต
สัญจร) รายใหม่ให้ได้รับการช่วยเหลือและรักษาได้อย่างทันท่วงที 
3. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ระบบการ
ช่วยเหลือ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในจังหวัดพัทลุง 
4. ประชุมติดตามการด าเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัว
ตายในพื้นท่ีจังหวัดพัทลุง 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด สสอป่าบอน และรพ.ป่าบอน 
10. แผนงำนแก้ปัญหำโรควัณโรค 

เป้ำหมำย เพิ่มความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวชี วัด 1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment 

Success) ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB 
Treatment Coverage) ร้อยละ 75 

ยุทธศำสตร์/ 
มำตรกำร 

เป้าหมายจังหวัด ปี 2560 – 2564 ผู้ป่วยทุกคนได้รับการวินิจฉัยในช่วงแรกโดยเร็ว
ท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ (Early detection) และได้รับดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาดในการ
รักษาครั้ งแรก (Successfully treat at first time round) โดยมีกรอบแนว
ทางการด าเนินงานวัณโรค ดังนี้ 
มำตรกำรที่ 1 เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียงเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน  ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้สัมผัสใกล้ชิด กลุ่ม
เส่ียงวัณโรคด้ือยา เด็กสัมผัสอายุ < 5 ปี โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
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- จ านวนประชากรกลุ่มเส่ียงเป้าหมายได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพ
รังสีทรวงอก 
- ร้อยละผู้ป่วยท่ีมีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อนมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยา 
วัณโรค 
มำตรกำรที่ 2 ป้องกันการแพร่เช้ือวัณโรคโดยค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคในกลุ่มเด็ก
อายุต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กสัมผัสวัณโรค อายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณ
โรค โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
- ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ได้รับยา
รักษาการติดเช้ือวัณโรคระยะแฝงตามแนวทางการรักษาวัณโรคในเด็ก 
มำตรกำรที่ 3 ดูแลรักษาผู้ติดเช้ือวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยา
ครบเน้นในโรงพยาบาลท่ีมีผลส าเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าต่ า
กว่า 80 %โดยมีการติดตามประเมินผลดังนี้ 
- ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการตายลดลง 

กิจกรรมหลัก แนวคิดการป้องกันควบคุมวัณโรค คือ ลดความล่าช้าในการวินิจฉัย ลดระยะการ
แพร่เช้ือในชุมชน ลดโอกาสเกิดเช้ือดื้อยา และลดความเส่ียงการตายระหว่างรักษา 
มำตรกำรค้นหำเชิงรุก (Q-Finding) 
กิจกรรมท่ี 1 เร่งรัดการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเส่ียงวัณโรค 
กิจกรรมท่ี 2 ส่งทดสอบความไวต่อยาในผู้ป่วยวัณโรคท่ีเส่ียงต่อการดื้อยา 
กิจกรรมท่ี 3 ค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรค 
มำตรกำรป้องกัน (Q-Preventing) 
กิจกรรมท่ี 1 ให้ยาป้องกันวัณโรคในเด็กสัมผัสวัณโรค 
กิจกรรมท่ี 2 ให้ยาป้องกันวัณโรคในผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือ HIV 
กิจกรรมท่ี 3 จัดระบบป้องกันการแพร่กระจายเช้ือในสถานพยาบาลและชุมชน 
มำตรกำรดูแลรักษำ (Q-Caring) 
กิจกรรมท่ี 1 ให้ยารักษาตามมาตรฐาน 
กิจกรรมท่ี 2 รักษาผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานสูตรยาระยะส้ัน 
กิจกรรมท่ี 3 ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) /การ 
ก ากับการกินยาแบบ DOT 
กิจกรรมท่ี 4 ก ากับติดตามผลการรักษาทุกราย 
กิจกรรมท่ี 5 การช่วยเหลือทางสังคม 

  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานควบคุมโรค สสอป่าบอน., กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ป่าบอน 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนนิงำน ป ี2564 

 
สรปุประเด็นกำรตรวจรำชกำร ประจ ำปี 2564 

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง 
 

1. Agenda based (นโยบำยรัฐบำล ผู้บริหำรระดับสูง ยุทธศำสตร์ชำติ) 

1.1 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
สถำนกำรณ์ : กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้มีการบริการกัญชาทางการแพทย์ แก่

ประชาชนได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจัดต้ังคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แบบ
บูรณาการในหน่วยบริการสาธารณสุข ร้อยละ 50 โดยให้มีการจัดบริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา 
และให้ค าปรึกษาผู้ป่วยท่ีต้องใช้ยากัญชาปรุงผสม โดยและ/หรือร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
หมอพื้นบ้าน ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพก าหนด 

โรงพยาบาลป่าบอนเป็นพื้นท่ีน าร่องในการให้บริการคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิด
ให้บริการเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 (ใบอนุญาตครอบครอง เลขท่ี 18/2562 และใบอนุญาตจ าหน่ายเลขท่ี 
295/2562)   

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยน าร่องในโรงพยาบาลป่าบอน  (ใบอนุญาตครอบครอง 

เลขท่ี 18/2562 และใบอนุญาตจ าหน่ายเลขท่ี 295/2562) เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 ให้บริการทุก
วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. มีต ารับยาแผนไทย 4 รายการ คือ 1) ยาศุขไสยาศน์ 2) ยาท าลายพระสุเมรุ 3) ยา
แก้ลม แก้เส้น และ 4) น้ ามันกัญชา (ต ารับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โดย
ให้บริการผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ ท้ังในเขตและนอกเขตบริการจังหวัดพัทลุง   

2. ผู้รับบริการ (ณ  31 ธันวาคม 2563)   115  คน ได้รับยา 104 คน (90.43%)  ได้รับยา 234 ครั้ง 
สามารถสรุปตามต ารับยาท่ีให้บริการได้ดังนี้ 

• ต ารับยาศุขไสยาศน์            18 ครั้ง    

• ต ารับยาท าลายพระสุเมรุ     44 ครั้ง    

• ต ารับยาแก้ลมแก้เส้น    17 ครั้ง    

• น้ ามันกัญชา        155 ครั้ง    
 3. รายงานข้อบ่งช้ีโรค/อาการส าคัญท่ีมารักษา จ าแนกได้ดังนี้ 1) CA 89 ครั้ง (36.33%) 2) นอนไม่หลับ 
46 ครั้ง (18.78%) 3) พาร์กินสัน 15 ครั้ง (6.12%) 4 ) ปวดเมื่อย 15 ครั้ง (6.12%) 5) กล้ามเนื้ออ่อนแรง 14 ครั้ง 
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(5.71%)  6)ไมเกรน 9 ครั้ง (3.67%) 7) ปวดข้อ 8 ครั้ง (3.26%) 8) ปวดเข่า,ข้อเข่าเส่ือม 8 ครั้ง (3.26%) 9) เนื้อ
งอก 7 ครั้ง (2.85%) 10)หมอนรองกระดูกเส่ือม 7 ครั้ง (2.85%)  

ตารางท่ี 27 ปริมาณการใช้ยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

รำยกำร หน่วย 
ปริมำณกำรใช ้
รพ.ป่ำบอน 

1. THC ขวด - 
2. THC:CBD ขวด - 
3. น้ ามันกัญชา ขวด 293 
4. ยาท าลายพระสุเมรุ ซอง 120 
5. ยาศุขไสยาศน์ ซอง 22 
6. ยาแก้ลมแก้เส้น ซอง 110 

 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

1. ระบบรายงานหลายโปรแกรม  
2. ความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์
ของสหวิชาชีพและประชาชนท่ัวไป 
3. ด้านผลิตภัณฑ์พบฝาขวดยาแตก  
 
 
    
 

1. ควรจัดท าระบบข้อมูลรายงานเป็นระบบเดียว เพื่อให้
บันทึกข้อมูลได้ครอบคลุมและไม่ซ้ าซ้อนเป็นฐานข้อมูลเดียว 
รวมถึงการประมวลผลข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ
ช่องทางบริการ ผ่านทาง ส่ือสารท่ีหลากหลาย ไปยัง 
ประชาชน อสม. ชมรมหมอพื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์
แผนไทย 
3. แนะน าผู้ป่วยไม่ปิดฝาแน่นจนเกินไป/เปล่ียนขวดใหม่ 
หากไม่สามารถใช้ต่อได้/รายงานผู้ผลิต  

 
 1.2 ระบบสุขภำพปฐมภูมิ 

1.2.1 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : ประชาชนคนไทยมีหมอประจ าตัว 3 คน 
สถำนกำรณ์ : การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ .ศ.2564 ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวง

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ 3 หมอ อ าเภอป่าบอนด าเนินงานภายใต้หลักการท างาน
ของทีมหมอครอบครัวประจ าตัว 3 คน คือ การท าให้ประชากรแต่ละครอบครัวรู้จักและเข้าถึงหมอประจ าตัวท้ัง 3 
คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือจ าเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ จะได้รับบริการจากหมอท้ัง 3 คน ตามล าดับความ
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ต้องการ โดยหมอท้ัง 3 คนจะมีการติดต่อประสานงานกัน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาและข้อมูลของผู้ป่วย 
เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง และการส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษา
ภายในสถานบริการไปกี่ครั้งก็จะมีโอกาสพบหมอประจ าตัวคนท่ี 3 ของตัวเอง โดยหลักการแล้วผู้ป่วยจะเข้าถึงหมอ
คนท่ี 2 ได้ ก็โดยการส่งต่อของหมอคนท่ี 1 และเข้าถึงหมอคนท่ี 3 ได้ โดยการส่งต่อของหมอคนท่ี  2 เมื่อออกจาก
รพ. หมอคนท่ี 3 ต้องประสานไปยังหมอคนท่ี 2 และคนท่ี 1 ให้รู้ เพื่อการติดตามในระดับต าบลและชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

ตาราง  28  ผลการด านเนินงานโครงการ 3 หมอ ณ 31 ธันวาคม 2563 

 
 
ปัญหำ/อุปสรรค การด าเนินงาน 

1. บุคลากรใน รพ.สต.ขาดความรู้ในการจัดการข้อมูล เพื่อมาบันทึกในโปรแกรม 3 หมอ ท าให้การบัน
ข้อมูลล่าช้า  

2. อ าเภอป่าบอนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
1.2.2 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : จัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
สถำนกำรณ์ : การด าเนินงานจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิอ าเภอ

ป่าบอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยบริการปฐมภูมิท้ัง 12 แห่ง ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตาม พรบ.ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ 2562 เนื่องด้วยอ ำเภอป่ำบอนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีการก าหนด ทีม ดังนี้ 

 ครัวเรือน บันทกึ ร้อยละ ครัวเรือน บันทึก ร้อยละ
1 เมืองพัทลุง 67,787 13 26,857       16,382         15,219     92.90        10,459     485        4.64      16,647       61.98      

เขต รพท. 21,563          1        12,704       12,715         624         4.91         -         -        -        624          4.91        

2 กงหรา 29,281 5 10,058       2,994           290         9.69         7,068      1,087     15.38     1,377        13.69      

3 เขาชัยสน 35,423 5 13,423       6,896           4,716       68.39        6,538      3,643     55.72     8,359        62.27      
4 ตะโหมด 24,602 3 8,834        -             -          -          8,903      2,160     24.26     2,160        24.45      
5 ควนขนุน 62,498 12 24,878       12,801         4,695       36.68        12,096     193        1.60      4,888        19.65      
6 ปากพะยูน 36,740 7 14,389       3,533           3,991       112.96      10,904     7,417     68.02     11,408       79.28      
7 ศรีบรรพต 15,001 3 5,721        1,679           748         44.55        4,042      2,891     71.52     3,639        63.61      
8 ป่าบอน 37,391 5 12,959       -             -          -          12,972     7,825     60.32     7,825        60.38      
9 บางแก้ว 18,070 3 7,566        2,261           3,774       166.92      5,309      466        8.78      4,240        56.04      
10 ป่าพะยอม 27,750 4 10,385       2,393           2,717       113.54      7,996      3,084     38.57     5,801        55.86      
11 ศรีนครินทร์ 19,838 4 8,560        3,896           1,661       42.63        4,665      3,767     80.75     5,428        63.41      

395,944        65      156,334    65,550        38,435     58.63       90,952    33,018   36.30    72,396      46.31      รวม

การบันทึกข้อมูล 3 หมอ
 ในพ้ืนท่ี PCU/NPCU มีแพทย์ (FM)ล าดับ ช่ืออ าเภอ

 ประชากร 
Type 1 และ 3

 
จ านวน
ต าบล

 จ านวน
ครัวเรือน ผลงานรวม

ในพ้ืนท่ี PCU/NPCU มีแพทย์ (MD)
ร้อยละ
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ตาราง 29 การก าหนดแพทย์ของ PCU/NPCU  
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล รพ.แม่ข่าย ช่ือ แม่ข่าย 
PCU/NPCU 

ช่ือ  
รพ.สต. (ร่วมทีม) 

1 พญ.ชนากานต์ หนูยิ้ม รพ.ป่าบอน บ้านหนองธง - 
2 พญ.กมลนัทธ์  เส้งนุ่ม รพ.ป่าบอน สอ.เฉลิมฯ บ้านควนเพ็ง บ้านพรุพ้อ  
3 นพ.ณัฐพล  อารยานุมาศ รพ.ป่าบอน บ้านป่าบาก บ้านทุ่งนารี บ้านโหล๊ะหาร 
4 พญ.สุพิชชา ธัมม์บริสุทธิ์ รพ.ป่าบอน ศสช.รพ.ป่าบอน บ้านน้ าตก บ้านท่าดินแดง 
5 พญ.ณฐกานต์ อัมพรพิริยกุล รพ.ป่าบอน บ้านป่าบอนต่ า บ้านควนค าทอง 

 
12.3 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : พชอ. 
สถำนกำรณ์ : อ าเภอป่าบอน ได้ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มาต้ังแต่ปี 2561 โดยมีการแต่งต้ัง

ค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ .) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  พ .ศ.2560 มีการด าเนินงานภายใต้กลไกล พชอ .คือ ประชุม
คัดเลือกประเด็นปัญหาท่ีใช้ การขับเคล่ือนคุณภาพชีวิต อย่างน้อย จ านวน 2 ประเด็น และการดูแลผู้เปราะบาง 
การจัดท าแผนและได้ด าเนินการและประเมินผล  การด าเนินงานตามแนวคิด UCCARE และได้แต่งต้ังค าส่ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล (พชต.) เป็นคณะท างานในการขับเคล่ือนในระดับพื้นท่ีโดยความ
ร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและเป็นพลังในการขับเคล่ือนคุณภาพชีวิต  

ผลกำรด ำเนินงำน พชอ. อ ำเภอป่ำบอน  
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง สนับสนุนกลไกการ

ด าเนินงาน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของ พชอ. อย่างเป็นระบบ ในประเด็น การจัดการส่ิงแวดล้อม (ขยะ) และอุบัติเห ตุทางถนน และ
ประเด็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 

กลยุทธ์กำรด ำเนินกำร 
1. พัฒนาทักษะ การจัดการในพื้นท่ี ในการสังเคราะห์ประเด็น การจัดการส่ิงแวดล้อม (ขยะ) และอุบัติเหตุ

ทางถนน และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โดวิด 19)  การบริหารแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ภาคี
เครือข่าย ในอ าเภอ 

2. ประสานกลไกและระบบ ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในอ าเภอป่าบอน ให้เกิดภาวการณ์น าร่วม การบูรณา
การการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นส าคัญ และเป้าหมายการพัฒนาโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม (การ
ก าจัดขยะ) ตามแผนปฏิบัติการบ้านสวย เมืองงาม ป่าบอนสะอาด และแผนปฏิบัติงาน ป่าบอนสะอาด ปลอดภัย มี
วินัยจราจร และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
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กิจกรรม 
1. มีการประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ก าหนดบทบาท/ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 

เช่ือมโยงภาคีเครือข่าย ประเด็น การจัดการส่ิงแวดล้อม (การก าจัดขยะ ) ตามแผนปฏิบัติการบ้านสวย เมืองงาม 
ป่าบอนสะอาด และแผนปฏิบัติงาน ป่าบอนสะอาด ปลอดภัย มีวินัยจราจร และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

2. จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลตามแผนงาน ท้ัง 3 แผนงาน วิเคราะห์ปัญหา ประเด็น
กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกประเด็น ค้นหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมกัน 

3. จัดท าแผนการด าเนินการพัฒนา /แก้ไขปัญหาส าคัญ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ัง 3 แผนงาน 
4. สนับสนุน คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พัฒนาทักษะ การบริหารจัดการ การแก้ไข

ปัญหา แบบบูรณาการ 
5. ประเมินสมรรถนะตนเองตาม UCCARE พร้อมรายงานผล 
6. ติดตามหนุนเสริมให้ก าลังใจระหว่างกัน ถอดบทเรียนจากการขับเคล่ือนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอป่าบอน 

2. Functional based (ระบบงำนของหน่วยบริกำร ) 
 2.1 สุขภำพกลุ่มวัยและสุขภำพจิต 
 2.1.1 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม) 

สถำนกำรณ์ : อ าเภอป่าบอน มีผู้สูงอายุท้ังหมด (จ านวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงในพื้นท่ีจากการส ารวจ 
จ านวน 6,597 คน เป็นเพศชาย 2,841 คน และเป็นเพศหญิง 3,756 คย  

ผลกำรด ำเนินงำน 
อ าเภอป่าบอนมีผู้สูงอายุท่ีได้รับการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ จ านวน 911 คน พบผู้สูงอายุมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่พึงประสงค์ จ านวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.74 

ตาราง 30 แสดงผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ท่ีพบผิดปกติ ปีงบประมาณ 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 

ตัวชี วัด ผลการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม ท่ีพบผิดปกติ 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 63 
อ าเภอ จ านวนคัดกรอง พบผิดปกติ ร้อยละ 

- เมืองพัทลุง 3,584 276 7.70 
กงหรา 538 30 5.58 
เขาชัยสน 443 5 1.13 
ตะโหมด 482 32 6.64 
ควนขนุน 2,120 180 8.49 
ปากพะยูน 2,809 262 9.33 



 

 

 

43 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ศรีบรรพต 1,110 60 5.41 

ป่าบอน 911 25 2.74 
บางแก้ว 1,789 151 8.44 
ป่าพะยอม 0 0 0.00 
ศรีนครินทร์ 105 0 0.00 
รวม 13,891 1,021 7.35 

 
ส าหรับการด าเนินงานในผู้สูงอายุตัวชี้วัดร้อยละของต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(LongTerm Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ อ าเภอป่าบอนด าเนินการได้ครบทุกต าบล และร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตาม care plan อ าเภอป่าบอนมีเป้าหมาย 15 คนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ท้ังหมด 

2.1.2 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : สุขภาพจิตการฆ่าตัวตาย 
สถำนกำรณ์ : สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จของอ าเภอป่าบอน  ย้อนหลังปี 2560 – 2563  พบว่า

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ มีแนวโน้มสูงขึ้น และในภาพรวมระดับจังหวัดยังพบว่าในปี 2561 – 2562 ติดสิบอันดับ
แรกของประเทศคืออันดับ 5 และ 4 ท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายสูง  โดยจากการสอบสวนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบ และปัญหาจากความทุกข์ทรมาน
จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคคลตัดสินใจฆ่าตัวตาย  

ส าหรับปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี1 อ าเภอป่าบอน มีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 2 คน คิดเป็นอัตราผู้ฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 4.43 ต่อประชากรแสนคน  (ล าดับท่ี 2 ของจังหวัดพัทลุง) เป็นเพศชาย 1 ราย เพศหญิง 1 ราย วิธีการ ได้แก่ ผูก
คอและกระโดดน้ า จากการสอบสวน พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้บุคคลตัดสินใจฆ่าตัวตาย ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว การไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ด้านลบ และมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังท้ังทางกายร่วมด้วย  

ตารางท่ี 31 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ตัวชี วัด อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 63 
อ าเภอ ปชก.เป้าหมาย เสียชีวิต (ราย) อัตราต่อแสน ปชก. 

ไม่เกิน 
8.0 ต่อประชากรแสนคน 

เมืองพัทลุง 121,191 4  3.30 
กงหรา 36,462 0 0 
เขาชัยสน 44,936 0 0 
ตะโหมด 31,353 0 0 
ควนขนุน 84,328 5 5.93 



 

 

 

44 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ปากพะยูน 51,188 1 1.95 
ศรีบรรพต 17,971 0 0 

ป่าบอน 45,094 2 4.45 
บางแก้ว 26,547 1 3.77 
ป่าพะยอม 36,043 0 0 
ศรีนครินทร์ 26,805 0 0 

รวม 524,705 13 2.48 
ที่มำข้อมูล : ศูนย์เฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

ตาราง 32 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี (365วัน) 

ตัวชี วัด อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 63 
อ าเภอ ปชก.เป้าหมาย เสียชีวิต (ราย) อัตราต่อแสน ปชก. 

ร้อยละ 90 เมืองพัทลุง 88 88 100 
กงหรา 21 21 100 
เขาชัยสน 4 4 100 
ตะโหมด 17 16 94.12 
ควนขนุน 12 12 100 
ปากพะยูน 16 16 100 
ศรีบรรพต 5 5 100 

ป่าบอน 12 12 100 
บางแก้ว 6 6 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 18 18 100 

รวม 205 204 99.51 
ที่มำข้อมูล :  ระบบHDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 
แผนกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ 2564  
  1. ให้พื้นท่ีชุมชน คัดกรองกลุ่มเส่ียงใน 4 ประเด็นสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด แบบคัดกรอง 2Q/9Q
และ 8Q โดยใช้ Application Mental Health Check in 



 

 

 

45 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 2. การดูแลช่วยเหลือในระดับชุมชนโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน โดยในปี 2564 อ าเภอป่า
บอนก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินโครงการ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลโคกทราย และต าบลวังใหม่  
 3. เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มเส่ียง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ป่วยโรคทางจิต/
อารมณ์ กลุ่มผู้ป่วยติดสุรา ยาเสพติด และท่ีส าคัญคือกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19
ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้หลัก 3 ส plus (สอดส่องมองหำ ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อ/ช่วยเหลือเบื องต้น) 

ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1.การคัดกรอง 2Q/9Q/8Q ยังไม่ครอบคลุมโดยเฉพาะใน
กลุ่มเส่ียงร่วมกับคลินิกโรคเรื้อรังทางกายและคลินิกอื่นๆท่ี
มีกลุ่มเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้า  

- การบูรณาการการค้นหาความเส่ียงด้าน
สุขภาพจิตเข้าสู่งานประจ าในหน่วยปฐมภูมิ/
คลินิกโรคเรื้อรัง  

2. ควรเผยแพร่ application mental health check in 
เพิ่มขึ้น/ การใช้งาน application ไม่ได้ในบางช่วง (หา
เวิร์ฟเวอร์ไม่เจอ) 

- หนังสือราชการ เรื่องการน า application 
mental health check in ไปใช้ในระบบ
ราชการเพื่อส่ือสารกับผู้ปฎิบัติงานและ
เครือข่ายอย่างมีหลักฐาน/ง่ายข้ึน 

 
2.1.3 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : มารดาตาย 
สถำนกำรณ์ : สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก อ าเภอป่าบอน อัตราการตายของมารดา ปี 2559-2563 ไม่

มีมารดาตาย  
ผลกำรด ำเนินงำน 
อ าเภอป่าบอนใช้กลไก MCH Board ในการขับเคล่ือนงานอนามัยแม่และเด็ก ให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนงานท่ีวางไว้ และมุ่งพัฒนาระบบบริการ สถานบริการทุกระดับ มีการประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติในการ
ดูแลหญิงต้ังครรภ์ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจ าตัว  หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสูง ก าหนดมาตรการในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหามารดาในพื้นท่ี  

แผนกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ 2564  
  1. วิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงาน สถานการณ์ งานอนามัยแม่และเด็ก ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
ฯคืนข้อมูลให้พื้นท่ี ในการประชุมMCH Board  ทุก 3 เดือน 
 2. สถานบริการมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคลินิก ANC ตามชุดสิทธิประโยชน์ การจัดบริการโรงเรียน
พ่อแม่ในทุกสถานบริการ ต้ังแต่ รพท./รพช./รพ.สต. การให้ความรู้เรื่องโรงเรียนพ่อแม่ การมีส่วนร่วมของสามีและ
ญาติในการรับบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ หลังคลอด และการดูแลเด็กอย่างมีส่วนร่วม    



 

 

 

46 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 3. พัฒนาห้องคลอดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยา เวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็น ครบถ้วน 
สมบูรณ์ พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ ในห้องคลอด มีการทบทวนแนวทางภาวะ
ฉุกเฉินและแนวทางการด าเนินงานการดูแลในห้องคลอด อย่างต่อเนื่อง 
 4. น าแอปปลิเคช่ัน  9 ย่างเพื่อสร้างลูก เพื่อสร้างความรู้ให้เข้าถึงผู้รับบริการ อย่างท่ัวถึง 

2.1.4 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : เด็กปฐมวัย 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยพร้อมการเรียนรู้ 
สถำนกำรณ์ : อ าเภอป่าบอน ได้ด าเนินงานการดูแลสุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยพร้อมการ

เรียนรู้ แบบบูรณาโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อ าเภอป่าบอน มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 0-5  
จ านวน 172 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 พบว่ามีพัฒนาการสมวัย 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 63.95 และพบสงสัยล่าช้า จ านวน 31 คิดเป็นร้อยละ 27.19 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ตาราง 33 แสดงผลการด าเนินงานกลุ่มเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี วัด เกณฑ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ 31 ธันวำคม 2563 
เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการ
คัดกรองพัฒนาการ    

เกณฑ์≥90 172 114 66.28 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมด
ตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการ
สมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เกณฑ์≥85 114 110 63.95 

3. เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

114 31 27.19 

4. เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม  

เกณฑ์≥90 31 27 90.00 

5.เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย  เครื่องมือมาตรฐาน 
TEDA 4I  

เกณฑ์≥70 2 1 50.00 

 
2.1.5 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : กลุ่มวัยท างาน (NCD-HT/DM) 
สถำนกำรณ์ : ควำมดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564 อ าเภอป่าบอน จากข้อมูล HDC ณ 31 ธันวาคม 

2563  พบว่า การคัดกรองความดันโลหิตประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ประชากร เป้าหมาย  จ านวน  15,114 คน 
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ได้รับการคัดกรอง  จ านวน 13,772 คนคิดเป็นร้อยละ 91.12 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 83.97 กลุ่มเส่ียง ร้อย
ละ 9.76  และกลุ่มสงสัยป่วย ร้อยละ 5.79 กลุ่มส่งพบแพทย์ร้อยละ 0.36 และผู้ป่วยสามารถคุมระดับความดัน
โลหิตได้ดี จ านวน 2,242 คน คิดเป็นร้อยละ  49.93  จากสถานการณ์ 3 ปีท่ีผ่านมา ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีมีจ านวนมากขึ้นตามล าดับซึ่งจะลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ
อัตราการเสียชีวิตได้ต่อไป รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของผู้ป่วย 

 
เบำหวำน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูล HDC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อ าเภอป่าบอนมี 

เป้าหมาย คัดกรองเบาหวานประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 17,811 คน ได้รับการคัดกรอง จ านวน 12,363 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.42 จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ จ านวน 8,739 คน ร้อยละ 70.69 กลุ่มเส่ียง จ านวน 3,384 คน 
ร้อยละ 27.37 และกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จ านวน 220 คน ร้อยละ 1.78 ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุม ระดับ
น้ าตาลได้ ร้อยละ 20.97 

ตาราง 34 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี วัด เกณฑ์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ณ 31 ธันวำคม 2563 
เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ 

1. ร้อยละของประชากร 35-59 ปีได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูง 

เกณฑ์≥90 15,114 13,772 91.12 

2. ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

เกณฑ์≥70 890 15 1.69 

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงท่ีควบคุม ความดันโลหิตได้  

เกณฑ์≥50 4,490 2,242 49.93 

เบำหวำน 
1. ร้อยละของประชากร 35-59 ปีได้รับ
การคัดกรองเบาหวาน 

เกณฑ์≥90 17,811 12,044 67.62 

2. ร้อยละของการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยเบาหวาน 

เกณฑ์≥60 228 13 5.70  

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี
ควบคุม ระดับน้ าตาลได้ 

เกณฑ์≥40 1,123 391 20.97 
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 2.2 Good Governance  
  2.2.1 ประเด็นกำรตรวจรำชกำร : การบริหารการเงินการคลัง  
กำรบริหำรรำยรับ 
 โรงพยาบาลป่าบอนมีการบริหารจัดการด้านรายรับตามแผนบริหารรายรับเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
มีการติดตามการเรียกเก็บเงินจากรายรับประเภทต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลวางเบิกจากกรมบัญชีกลางตามก าหนด 
การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ พรบ. การส่งรายงายข้อมูลผลงานไปยังกองทุนต่างๆ ของ สปสช. ตามก าหนดเวลา 
และมีการติดตามหนี้เป็นระยะ เพื่อให้สามารถน าเงินรายรับมาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
กำรบริหำรรำยจ่ำย 
 โรงพยาบาลป่าบอนมีการบริหารจัดการรายจ่ายตามแผนบริหารเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) โดยเป็น
การควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องตามแผนท่ีก าหนดอย่างเข้มงวด และถ้ามีความจ าเป็นต้องปรับแผน หรือมี
รายการใดท่ีมีความจ าเป็นต่อการใช้งานอย่างเร่งด่วน ก็จะพิจารณาเป็นรายการ ซึ่งผ่านการพิจารณาในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลก่อน  
 
ตารางท่ี  35 เปรียบเทียบรายรับรายจ่าย เงินบ ารุงย้อนหลังต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564  

หมำยเหตุ : ยอดคงเหลือเป็นเงินท่ีมีอยู่ท้ังหมด (รวมงบลงทุนและเงินอื่นๆ ท่ีได้รับโอนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ด้วย) 
 

สถำนะเงินบ ำรุงโรงพยำบำลป่ำบอน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) 
- เงินคงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2563   16,680,588.90 บาท 
- รายรับ (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) จ านวน   26,232,639.17 บาท 
- รายจ่าย (1 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63) จ านวน   13,283,245.26 บาท 
- เงินคงเหลือ 31 ธ.ค.63 จ านวน    29,629,982.81 บาท 
- หนี้สินและเงินรับฝาก ณ 31 ธ.ค.63   17,493,428.72 บาท 
- จ านวนเงินคงเหลือสุทธิ จ านวน    12,136,554.09 บาท  
-  

ปี 
งบประมำณ 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ หมำย
เหตุ วงเงิน (บำท) เพิ่ม/ลด(%) วงเงิน (บำท) เพิ่ม/ลด (%) 

2560 48,516,878.43 23.19 52,830,691.17 22.74 4,313,812.74  
2561 55,526,031.76 14.44 49,535,343.04 -6.24 5,990,688.72  
2562 66,681,576.78 20.09 53,557,354,74 8.11 13,124,222.04  
2563 62,386,557.64 -6.44 44,463,643.40 -16.98 17,922,914.24  
2564 63,629,587.46  57,913,492.52   แผน 
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3. Area based (กำรแก้ปัญหำในพื นที)่ 
ประเด็นปัญหำ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมน้ าตาลได้ดี ( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 40 ) 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ดี ( เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 50 ) 

สถำนกำรณ์ 
โรคเบาหวาน : สถานการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตพื้นท่ีอ าเภอป่าบอน จากข้อมูล HDC พบว่า ใน

ปีงบประมาณ2561- 2563 มีผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน ท้ังหมด 890, 1005 และ 1,109 ราย ตามล าดับ 
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ในปีงบประมาณ 2561- 2563 ร้อยละ 24.70 27.25 และ 
34.78 ตามล าดับ มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส าหรับโรคความดันโลหิตสูง : สถานการณ์ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในเขตพื้นท่ีอ าเภอป่าบอน จากข้อมูล HDC พบว่า ในปีงบประมาณ 2561- 2563 มีผู้ป่วยผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง จ านวนท้ังหมด 2,592, 2,794 และ 2,836 ราย ตามล าดับ ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้ดี ในปีงบประมาณ 2561- 2563 ร้อยละ 50.63 58.20 และ 62.30 ตามล าดับ มีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทของพื้นท่ีพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อาชีพกรีดยางพารายังมีพฤติกรรมด่ืมกาแฟซอง 
เครื่องด่ืมชูก าลัง สูบบุหรี่ การพักผ่อนห้วงเวลาในการท างานพักผ่อนไม่เพียงพอ มักนอนพักหลังมื้ออาหาร และถือ
ว่าการออกแรงท างานเป็นการออกก าลังกาย ประกอบกับพื้นท่ีมีร้านน้ าหวานและร้านสะดวกซื้อจ านวนมากขึ้น 
ส่งผลให้การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและความดันของผู้ป่วยไม่สามารถท าได้ 

ตาราง 36 แสดงอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ปี 2561 - 2564 

ตัวชี วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมน้ าตาลได้ดี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) 

2561 2562 2563 รพ.สต. เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ ≥ ร้อยละ 40 รพ.สต.ป่าบอนต่ า 160 55 
 

19.03 
26.91 28.32 29.42 รพ.สต.ควนค าทอง 78 32 20.78 

เขตสุขภาพท่ี 12 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  83 26 18.98 
21.22 25.01 25.16 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 42 18 19.35 

จังหวัดพัทลุง สอ.เฉลิมพระเกียรติ 103 37 23.57 
29.05 35.49 40.07 รพ.สต.บ้านหนองธง 215 60 16.67 

อ าเภอป่าบอน รพ.สต.ป่าบาก 95 35 22.44 
24.70 27.25 34.78 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 79 32 28.07 
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 รพ.สต.โหล๊ะหาร  34 12 21.05 

รพ.สต.ท่าดินแดง 57 25 31.65 

รพ.ป่าบอน 97 34 22.82 

รพ.สต.บ้านน้ าตก  80 25 20.83 
 รวม 1,123 391 20.97 
ท่ีมา : HDC ณ วันท่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 

ตาราง 37 แสดงอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ดี ปี 2561-2564 

ตัวชี วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได้ดี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) 

2561 2562 2563 รพ.สต. เป้าหมาย ผลงาน 
ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ ≥ ร้อยละ 50  รพ.สต.ป่าบอนต่ า 581 276 47.5 
41.67 44.15 58.61 รพ.สต.ควนค าทอง 358 152 42.46 

เขตสุขภาพท่ี 12 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  329 171 51.98 
33.39 34.82 49.43 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 322 142 44.1 

จังหวัดพัทลุง สอ.เฉลิมพระเกียรติ 363 186 51.24 
43.16 49.75 66.68 รพ.สต.บ้านหนองธง 844 381 45.14 

อ าเภอป่าบอน รพ.สต.ป่าบาก 366 202 55.10 
50.63 58.20 62.30 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 272 163 59.93 

 รพ.สต.โหล๊ะหาร  182 122 67.03 

รพ.สต.ท่าดินแดง 222 131 59.01 

รพ.ป่าบอน 397 164 41.31 

รพ.สต.บ้านน้ าตก  254 152 59.84 
 รวม 4,490 2,242 49.93 
ท่ีมา : HDC ณ  31 ธันวาคม 2563  

กำรด ำเนินงำน/ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส ำคัญ 
• นโยบาย มีการขับเคล่ือนระบบงานโดยทีม NCD Board ในการส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคความดัน

โลหิตสูง/โรคเบาหวาน ครอบคลุมท้ังอ าเภอ 
• มีการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ของ NCD Clinic Plus และรับนิเทศจาก NCD Board จังหวัด 
• มีแนวปฏิบัติการด าเนินงานต้ังแต่การคัดกรอง ติดตาม วินิจฉัยและรักษา 
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• กระบวนการ Empowerment ครอบคลุมทีมโดยแพทย์ NCM นักโภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด 
และทีมชุมชน 
สรุปประเด็นส ำคัญท่ีเป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำใหก้ำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

- อัตรากาลังเจ้าหน้าท่ีจ ากัด การจัดการและประเมินติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยส่วนบุคคลท าได้ไม่ครอบคลุม 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้ป่วยผิดนัดในการรับการรักษาต่อเนื่องมากขึ้น และเกิดความเครียดมากขึ้นส่งผล

ให้ควบคุมโรคได้ดีน้อยลง 
- ฐานข้อมูล HDC กลุ่มป่วยไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง  

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทำงกำรแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  

อัตรากาลังเจ้าหน้าท่ีจ ากัด  เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับภาระงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ผู้ป่วยผิดนัดในการรับการรักษาต่อเนื่อง พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัด 
พฤติกรรมสุขภาพยังไม่เหมาะสม พัฒนาระบบการ Empowerment การจัดการ

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับโรคโดยทีมสหวิชาชีพ 
เครื่องวัดความดันไม่เพียงพอในการติดตา Home BP 
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมโรคไม่ได้ 

หาแนวทางจัดงบประมาณซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิต 

ฐานข้อมูล HDC กลุ่มป่วยไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

52 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ส่วนที่ 4 
ผลงำนเด่นของ  คปสอ.ป่ำบอน  

 
กำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 

ปัญหำ 
จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้ยาท่ีมีส่วนท าให้เกิดเช้ือด้ือยา  10 พฤติกรรม   ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็น

โรคติดต่อไม่เรื้อรัง  และมารับบริการใน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี  จ านวน 60  ในปีงบประมาณ  2562   พบว่า 
พฤติกรรมท่ีผู้ป่วยท าบ่อยท่ีสุด คือ  หยุดรับประทานยาปฏิชีวนะ  เมื่อมีอาการดีขึ้น (ร้อยละ 63.33)  
กำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย   โดยมีการด าเนินงานผ่านโครงการ  4  โครงการ   ดังนี้ 

1. โครงการเยาวชนต้นกล้าตาสับปะรดสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุของชุมชนบ้านทุ่งนารี 
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 14,000.-บาท จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.ทุ่งนารี 

2. โครงการเยาวชนต้นกล้าตาสับปะรดสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุของชุมชนบ้านทุ่งนารี 
ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 14,000.-บาท จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
อบต.ทุ่งนารี 

 
 
 

 
 

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอ าเภอป่าบอนด้วยระบบเฝ้าระวัง  Tawai For Health โดย
ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,000.-บาท  จากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)  คณะ
เภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. โครงการจัดการความไม่ปลอดภัยด้านการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคเรื้อรังของ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี   
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 20,000.-บาท  จากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้   
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ผลกำรด ำเนินงำน  
1. การพัฒนาโรงพยาบาลการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจนผ่าน RDU ขั้น 3 ในปี 2563 เกิดระบบการเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance)  โดยมีการประชุม
ทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าท่ีกรณีพบความเส่ียงหรืออันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพตลอดจนการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563  
 

 
 

2. มีการสร้างระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based 
Surveillance) โดยใช้เครื่องมือ  Tawai For Health ในการเฝ้าระวัง และมีการพัฒนาเครือข่ายของ คปสอ.ป่า
บอน ร่วมกับเขตบริการสุขภาพท่ี 12 

3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(Community Participation) โดยได้รับความ
ร่วมมือท่ีดีจาก รพ.สต.ในเครือข่าย คปสอ.ป่า
บอน,  อบต.ทุ่งนารี,  เครือข่าย อสม., แกนน า 
อย.น้อยและครู และผู้น าชุมชน ในการร่วม
ด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ชุมชน ซ่ึงอ ำเภอป่ำบอนได้รับกำรคัดเลือกให้
เป็นตัวแทนของภำคใต้ ในกำรถ่ำยทอด
รูปแบบกำรท ำงำนลงวำรสำรยำวิพำกษ์ 
ฉ บั บ ที่  45 RDU Community to RDU 
Country 

4. มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) โดยได้รับความร่วมมือท่ี
ดีจากร้านช าในการให้ความร่วมมือเข้าร่วมการพัฒนาร้านช าสีขาว ไม่จ าหน่ายยาอันตราย และเป็นตัวแทนในการ
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รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) แก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการร้านขายยา   ผ่ำนสื่อโขนตะลุง 
(เป็นสื่อที่ได้รับรำงวัลระดับประเทศ ปี 2561)  มีการพัฒนาและประยุกต์จากส่ือพื้นบ้าน (หนังตะลุง) 

 

 
 

5. มีการสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Literacy) โดยการสร้างองค์
ความรู้ให้กับแกนน าเยาวชนด้านสุขภาพของชุมชนบ้านทุ่งนารี  จ านวน 15 คน ด าเนินการให้ความรู้เรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)  ในครัวเรือน    และมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group  
Pretest - Posttest  Design) เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบประเมินความรู้ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จ านวน 
10 ข้อ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ร้อยละ โดยมีผลการศึกษาพบว่า  แกนน าเยาวชนมีความรู้  เพิ่มขึ้น   จาก
ค่าเฉล่ีย ก่อนการอบรม 6.17 คะแนน เป็น 9.17 คะแนน  หลังการอบรม 
ควำมภำคภูมิใจ 

เป็นชุมชนเดียวในภาคใต้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นท่ีน าร่อง 10 ชุมชน   ในระดับประเทศ  โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   น าไปสู่การถอดบทเรียน  ท้ัง
ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จ   เพื่อน าประโยชน์ไปสู่การขยายผลโครงการต่อไปท่ัวประเทศ 

ผลงำนอื่น ๆ ที่พัฒนำโดดเด่นและภำคภูมิใจ 

• มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรท่ีผ่านมาตรฐาน GMP เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนให้โรงพยาบาลในจังหวัด
พัทลุงและเครือข่ายบริการอ าเภอป่าบอน 

• เพื่อตอบสนองต่อการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลป่าบอนได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพของแพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ จนมีศักยภาพสามารถเปิดให้บริการเป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาล
น าร่องของประเทศ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก 4 ตุลาคม 2562  ปัจจุบันมีคนไข้เฉล่ีย 35  คนต่อวัน 

• โรงพยาบาลป่าบอนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 

• โรงพยาบาลป่าบอนผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขระดับคุณภาพ ปี 2563  
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• โรงพยาบาลป่าบอนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก PLUS 
ระยะเวลารับรอง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 

• โรงพยาบาลป่าบอนผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์  2555 ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ (Reaccreditation LA) ระหว่างวันท่ี 5 ธันวาคม 
2560 – วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 

• โรงพยาบาลป่าบอนได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 
2562 ประเภทการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ (EQA) รางวัลระดับดีเยี่ยม เมื่อ 28 มีนาคม 2563 โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• โรงพยาบาลป่าบอนผ่านการประเมินมาตรฐานการให้บริการสุขภาพท่ี เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(YFHS) ประจ าปี 2562 ระดับดี ระดับเขต โดยศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562  

• โรงพยาบาลป่าบอนมีผลการด าเนินงานเป็นหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระดับดี
เย่ียม ระดับจังหวัด โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อเดือนสิงหาคม 2562  

• โรงพยาบาลป่าบอนได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด  (Re-accreditation) ครั้ ง ท่ี 2 
ระดับประเทศ ระยะเวลารับรอง 30 พฤศจิกายน 2561 – 29 พฤศจิกายน 2564 โดยสถาบันรับรอคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตประเภท CQI (Clinic) เขตบริการสุขภาพท่ี 12 เรื่องการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด ปี 2561  

• รางวัลชมเชย น าเสนอประกวดส่ือคลิปวี ดิโอ รพ.สงขลานครินทร์  Safety culture :Identification, 
Medication error, Fall, Line&Tube, SRP (service recovery process) ปีงบประมาณ 2561 

• รางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ : Poster presentation เรื่องการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลด
การปนเปื้อนในการเพาะเช้ือจากเลือดและพัฒนาระบบงาน IC ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน จ.
พัทลุง ในการประชุม IC Forum จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 

• การน าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปนเปื้อนในการเพาะเช้ือจาก
เลือด และพัฒนาระบบงาน IC ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน จ.พัทลุง ในการประชุม IC Forum 14 
วันท่ี 13-15 มกราคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 

 



 

 

 

56 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

บุคคลำกรภำคภูมิใจ 

• นำยสัญญำ ชัยหำญ เภสัชกรช ำนำญกำร ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH ประเภท Originality (เร่งสร้าง
ส่ิงใหม่) ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 เป็นผู้ท่ีมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีทันยุคทันสมัย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

• นำยนิวัช แจ้งทวี พนักงำนประจ ำห้องยำ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH 
ประเภท Mastery (เป็นนายตนเอง) ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 มีการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตรงต่อเวลา ใช้เวลาคุ้มค่า/มีประสิทธิภาพ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิเสธประโยชน์ทับซ้อน 

• นำยเทพ บัวเนี ยว พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 (ลูกจ้างประจ า) ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 
2562 ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

• นำยสัญญำ ชัยหำญ เภสัชกรช ำนำญกำร  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เกียรติยศ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น จากผลงาน “หนูนุ้ย
คุ้ยฉลาก 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหำอุปสรรค/โอกำสพัฒนำ 

 
5.1 โอกำสพัฒนำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอป่ำบอน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำบอน   

 อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539  และ
ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2540  ตามแบบแปลนเลขท่ี 8732 วงเงิน 2,090,000 บาท 
(สองล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)  อายุการใช้งาน  23  ปี  ซึ่งสภาพอาคารมีการช ารุดตามอายุการใช้งาน  ซึ่งขณะนี้ส่วน
ของหลังคาและฝ้าเพดาน  ห้องน้ าและระบบไฟฟ้า  มีการช ารุด  เมื่อฝนตกท าให้มีการรั่วซึมหลายจุด จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้คงสภาพ และดูสวยงาม  ให้เป็นสถานท่ีน่าอยู่น่าท างาน 

 เพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  ในส่วนท่ีช ารุด  จึงขอ
สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน  เป็นจ านวนเงิน  ๔๙๑,๐๐๐  บาท  (ส่ีแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
โรงพยำบำลป่ำบอน 

1. เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและสัญญำณชีพระบบรวมศูนย์ (Central monitor) จ านวน 1 

เครื่อง วงเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ส าหรับการดูแลติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพของผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลป่าบอน และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีมีแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยยืนยันการติดเช้ือและผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์การ

สอบสวนโรค (PUI) ซึ่งโรงพยาบาลป่าบอนต้องเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว  

2. ระบบบ ำบัดน  ำเสียของโรงพยำบำลป่ำบอน แบบก ำหนดเอง (ซึ่งผ่านการรับรองจากกองแบบแผน

แล้ว เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561) จ านวน 1 ระบบ วงเงิน 9,039,900 บาท (เก้าล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย

บาทถ้วน) เนื่องจากระบบบ าบัดน้ าเสียเดิมใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี และอยู่ปัจจุบันอยู่ในสภาพช ารุด บาง

บ่อมีรอยแตกร้าว ท าให้ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียลดลง ท้ังนี้ กอง สบรส. ได้จัดอันดับการก่อสร้างทดแทน

ไว้เป็นอันดับ 1 ต้ังแต่ปี 2561 โดยโรงพยาบาลป่าบอนได้แจ้งความต้องการขอสนับสนุนงบลงทุนไปต้ังแต่ปี 2561 

จนถึงปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณา หากได้รับการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียใหม่ โรงพยาบาลป่าบอนจะ

มีระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการบ าบัด น้ าท้ิงมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีความ

ปลอดภัยก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเพื่อเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมและชุมชน

ใกล้เคียงให้มีความปลอดภัยจากน้ าท้ิงของโรงพยาบาล 
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ภำคผนวก  
รำยรับ - รำยจ่ำย โรงพยำบำลป่ำบอน 
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ตำรำงรำยรับจริงเปรียบเทียบกับแผนบริหำรงบประมำณ (Planfin) ปี 2560 – 2563  
 

รำยรับ 
แผนรำยรับ 

2561 
รับจริง 2561 

ร้อยละเทียบ
กับแผน 

แผนรำยรับ 
2562 

รับจริง 2562 
ร้อยละเทียบ

กับแผน 
แผนรำยรับ 

2563 
รับจริง 2563 

ร้อยละเทียบ
กับแผน 

รายได้ UC 43,141,188.61  38,522,658.84  -10.71  44,357,800.00  51,183,565.93  15.39  56,482,362.61  47,363,235.32  -16.15  
รายได้จาก EMS 242,100.00  230,950.00  -4.61  240,000.00  293,400.00  22.25  250,000.00  68,650.00  -32.54  
รายได้ค่ารักษา อปท. 911,900.00  877,697.03  -3.75  907,500.00  731,567.49  -19.39  714,758.00  618,593.05  -13.45  
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง 

4,150,000.00  4,573,786.93  10.21  4,580,100.00  4,298,851.55  -6.14  4,156,142.00  4,345,007.23  4.54  

รายได้ประกันสังคม 1,023,607.00  1,729,039.00  68.92  1,303,400.00  2,009,678.05  54.19  1,713,400.00  859,662.11  -49.83  
รายได้แรงงานต่างด้าว 81,900.00  39,669.00  -51.56  41,600.00  13,617.00  -67.27  23,600.00  21,610.30  -8.43  
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ 1,886,524.00  3,825,088.12  102.76  1,731,200.00  4,927,480.92  184.63  4,710,753.00  5,536,502.77  17.53  
รายได้อื่น 7,111,506.00  4,016,004.78  -43.53  4,918,200.00  4,222,467.38  -14.15  3,717,082.14  5,895,003.97  58.59  
รายได้งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 2,723,400.00  2,723,400.00  - 1,774,750.00  1,774,750.00  -    2,151,800.00  2,151,800.00  -    
รวมรำยรับ 61,272,125.61  56,538,293.70  -7.73  59,854,550.00  69,455,378.32  16.04  73,919,897.75  66,960,064.75  -9.42  

ข้อมูลจาก งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลป่าบอน 
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ตำรำงรำยรับจริงเปรียบเทียบกับแผนบริหำรงบประมำณ (Planfin) ปี 2564 (ตุลำคม – ธันวำคม 2563)  
 

รำยรับ แผนรำยรับ 2564 ประมำณกำรรำยรับ 3 เดือน รับจริง 2564 (ต.ค.-ธ.ค.63) ร้อยละเทียบกับแผน 

รายได้ UC 45,726,219.30  11,431,554.83  21,367,590.13  86.92  
รายได้จาก EMS 250,000.00  62,500.00  99,550.00  59.28  
รายได้ค่ารักษา อปท. 631,407.17  157,851.79  169,585.25  7.43  
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 4,523,592.36  1,130,898.09  1,115,573.40  -1.36  
รายได้ประกันสังคม 1,476,000.00  369,000.00  377,741.44  2.37  
รายได้แรงงานต่างด้าว 20,000.00  5,000.00  415.00  -91.70  
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ 4,050,000.00  1,012,500.00  1,253,554.51  23.81  
รายได้อื่น 5,037,000.00  1,259,250.00  1,299,582.86  3.20  
รายได้งบลงทุน (งบค่าเส่ือม) 2,531,540.46  2,531,540.46  2,531,540.46  -    

รวมรำยรับ 64,245,759.29  17,960,095.17  28,215,133.05  57.10  
ข้อมูลจาก งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลป่าบอน 

 
 
 
 
 



 

 

 

61 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ตำรำงรำยจ่ำยจริงเปรียบเทียบกับแผนบริหำรงบประมำณ (Planfin) ปี 2560 – 2563  
 

รำยจ่ำย 
แผนรำยจ่ำย 

2561 
จ่ำยจริง 2561 

ร้อยละเทียบ
กับแผน 

แผนรำยจ่ำย 
2562 

จ่ำยจริง 2562 
ร้อยละเทียบ

กับแผน 
แผนรำยจ่ำย 

2563 
จ่ำยจริง 2563 

ร้อยละเทียบ
กับแผน 

ต้นทุนยา 6,500,000.00  7,095,876.22  9.17  7,000,000.00  7,059,868.93  0.86  7,000,000.00  6,994,271.54  -0.08  
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
การแพทย์ 

3,200,000.00  2,063,387.43  -35.52  3,415,325.00  3,199,865.93  -6.31  3,913,000.00  3,055,448.37  -21.92  

ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 600,000.00  335,649.25  -44.06  520,000.00  313,932.24  -39.63  399,879.00  398,010.74  -0.47  
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,400,000.00  2,024,951.00  -15.63  2,476,658.00  2,398,466.00  -3.16  2,539,050.00  2,476,340.20  -2.47  
ค่าจ้างชั่วคราว 7,533,390.00  8,240,372.30  9.38  8,422,700.00  9,046,687.94  7.41  9,685,280.00  9,274,717.31  -4.24  
ค่าตอบแทน 7,930,700.00  11,722,212.05  47.81  13,591,842.00  11,432,598.11  -15.89  13,851,280.00  13,382,263.26  -3.39  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 5,413,484.00  2,014,383.96  -62.79  2,630,620.84  2,211,482.13  -15.93  2,604,192.00  2,496,130.30  -4.15  
ค่าใช้สอย 3,085,666.63  4,021,589.85  30.33  3,510,000.00  3,685,182.81  4.99  3,997,000.00  7,508,894.26  87.86  
ค่าสาธารณูปโภค 1,805,000.00  2,126,899.70  17.83  2,037,880.00  1,906,102.82  -6.47  2,030,880.00  1,721,752.70  -15.22  
วัสดุใช้ไป 1,894,500.00  1,719,375.51  -9.24  2,297,600.00  1,899,307.00  -17.34  2,173,000.00  2,169,720.52  -0.15  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 2,233,078.00  2,377,463.77  6.47  2,603,049.26  3,448,038.11  32.46  3,441,920.44  4,013,125.39  16.60  
หน้ีสูญและสงสัยจะสูญ 375,970.00  96,824.95  -74.25  125,000.00  36,884.70  -70.49  250,000.00  118,901.45  -52.44  
ค่าใช้จ่ายอื่น 15,993,110.72  10,610,108.99  -33.66  11,130,000.00  12,681,386.73  13.94  14,590,000.00  15,560,953.63  6.65  

รวมรำยจ่ำย 58,964,899.35  54,449,094.98  -7.66  59,760,675.10  59,319,803.45  -0.74  66,475,481.44  69,170,529.67  4.05  

ข้อมูลจาก งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลป่าบอน 
 



 

 

 

62 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

ตำรำงรำยจ่ำยจริงเปรียบเทียบกับแผนบริหำรงบประมำณ (Planfin) ปี 2564 (ตุลำคม – ธันวำคม 2563)  
 

รำยจ่ำย แผนรำยจ่ำย 2564 ประมำณกำรรำยจ่ำย 3 เดือน     จ่ำยจริง 2564(ต.ค.3-ธ.ค.63) ร้อยละเทียบกับแผน 

ต้นทุนยา 7,000,000.00  1,750,000.00  1,589,703.95  -9.16  
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,799,535.00  949,883.75  654,677.54  -31.08  
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม 399,357.52  99,839.38  105,219.50  5.39  
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,802,720.00  450,680.00  688,253.00  52.71  
ค่าจ้างช่ัวคราว 8,982,380.00  2,245,595.00  2,087,246.12  -7.05  
ค่าตอบแทน 12,508,436.00  3,127,109.00  3,549,567.50  13.51  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,644,308.90  661,077.23  466,948.46  -29.37  
ค่าใช้สอย 4,439,100.00  1,109,775.00  752,137.47  -32.23  
ค่าสาธารณูปโภค 1,430,880.00  357,720.00  280,829.87  -21.49  
วัสดุใช้ไป 2,425,600.00  606,400.00  538,797.44  -11.15  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 4,009,709.86  1,002,427.47  1,000,019.49  -0.24  
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ 250,000.00  62,500.00  50,678.30  -18.91  
ค่าใช้จ่ายอื่น 10,883,200.00  2,720,800.00  3,814,464.50  40.20  

รวมรำยจ่ำย 60,575,227.28  15,143,806.82  15,578,543.14  2.87  
ข้อมูลจาก งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลป่าบอน 

 



 

 

 

63 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 2564 รอบที่ 1 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอป่าบอน 

 


